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1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema de cobrança do ITCMD Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 

Doação no Estado do Paraná estacionou em 1.988, ou seja, desde a época de sua 

criação nada foi sistematizado visando à agilidade, o controle e principalmente a 

transparência das metodologias de avaliação de bens. 

 

Na verdade, os procedimentos continuaram sendo os mesmos do antigo ITBI 

Estadual, regido pela Lei Estadual nº 6.464 de 31 de dezembro de 1966. 

 

Talvez pela pouca representatividade econômica do tributo no Tesouro do Estado 

não se investe na modernização dos procedimentos, ao contrário do que já ocorreu 

nos Estados vizinhos, que já implementaram a Declaração de ITCMD via web. 

 

Algumas adaptações visando ao atendimento da Lei nº 11.441 de 04 de janeiro de 

2007 que permitiu a realização de inventários, separações e divórcios mediante 

escritura pública, culminou com a edição da Instrução SEFA ITCMD nº 08/07, que 

praticamente não alterou esse modus operandi. 

 

Em face da morosidade dos processos judiciais e o caótico sistema de avaliação e 

cálculo de ITCMD, a população menos favorecida e menos esclarecida deixou de 

concluir esses procedimentos, sujeitando-se a penalidades e encargos de mora. 

 

Para minimizar esses efeitos, principalmente para esses contribuintes, foi editada a 

Lei 16.017/2008 que dispensou da obrigação tributária dívidas de até R$ 1.500,00, 

originadas de fatos geradores ocorridos até 31/12/2007. 

 

Na verdade, prescinde-se de uma legislação mais moderna com faixas de isenção e 

alíquotas progressivas, além de um sistema de cálculo e cobrança mais impessoal. 
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2. DO TRIBUTO 
 

Até 28 de dezembro de 1988, o imposto estadual, denominado ITBI, era regido pela 

Lei Estadual nº 6.464 de 31 de dezembro de 1966, com alíquotas que variavam de 

0,5 a 2%, de acordo com o fato gerador ser de natureza onerosa ou gratuita. 

 

Em 26 de novembro de 1981 com a edição da Lei 7.535, essas alíquotas passaram 

a ser de 0,55 a 4%. 

 

Naquela época os imóveis financiados tinham uma alíquota menor, as operações 

onerosas uma alíquota intermediária e as não onerosas, as alíquotas maiores. 

 

O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação nasceu a partir do artigo 

155 da Constituição Federal de 1988, quando substituiu o Imposto s/ Transmissão 

de Bens Imóveis, na esfera Estadual – ITBI. 

 

Na prática o que ocorreu, além da alteração do nome e a divisão da competência 

entre os estados e municípios, foi uma ampliação da base tributária, pois passou a 

incidir também sobre direitos e bens móveis, transmitidos causa mortis e por doação. 

 

As transmissões de bens de natureza onerosa passaram a ser de competência dos 

municípios, sob o mesmo nome de ITBI, porém abrangendo apenas bens imóveis e 

direitos e eles relativos. 

 

A partir da Lei 8.927 de 28 de dezembro de 1988 é que esse tributo passou a vigorar 

no Estado do Paraná sob a denominação de ITCMD – imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 
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3. FATO GERADOR 
 

Basicamente ela tem duas vertentes: Causa Mortis e Doações. 

 

O fato gerador do tributo está definido e delimitado no artigo 1º da Lei nº 8.927/88, e 

ele se materializa no momento da transmissão dos bens ou direitos, seja por causa 

mortis, cessão, desistência ou renúncia. 

 

No caso da herança, ela se transmite tão logo se constate o falecimento do de cujus, 

e nas doações, tão logo se formalize esse ato, seja por instrumento público ou 

particular, ou apenas pela tradição, conforme o caso. 

 

Assim, no caso de bens imóveis, independe se o documento tenha sido levado ou 

não a registro na circunscrição imobiliária para se configurar o nascimento do fato 

gerador do ITCMD. Basta o falecimento nas transmissões causa mortis e qualquer 

documento válido que comprove o fato, no caso de doação. 

 

Desse modo, encontram-se no campo de incidência do ITCMD as transmissões de 

bens e direitos: 

− por falecimento, em favor de herdeiros e legatários; 

− por doação, cessão, desistência ou renúncia por ato gratuito, em favor de 

qualquer pessoa; 

 

O ato de renúncia à herança por si só não configura uma transmissão, pois o 

herdeiro está simplesmente “abrindo mão” de sua quota parte dos bens do espólio, 

ou seja, está declinando de sua condição de herdeiro. Assim, com esse ato a sua 

cota parte será automaticamente destinada e dividida igualmente em favor dos 

demais herdeiros. 

 

O artigo 2º da Lei 8.927/88 prescreve que a renúncia à herança não é tributada, 

desde que seja uma renúncia simples, ou seja, se o herdeiro não destinar sua cota 

parte e nenhuma outra pessoa, pois isso configuraria aceitação prévia seguida de 

doação, entrando assim no campo de incidência do tributo. 
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Art. 2º O imposto não incidirá na renúncia à herança ou legado, desde que 

praticada antes de qualquer ato no processo de inventário ou arrolamento 

que implique em aceitação da herança. 

 

A renúncia de todos os herdeiros de uma mesma classe, no entanto, envolve 

algumas peculiaridades. Por exemplo: se todos os filhos – classe descendente – 

resolvem renunciar às partes que lhes cabem na herança para beneficiar o cônjuge 

sobrevivente, tal ato só não entrará no campo de incidência do ITCMD se for 

respeitada a ordem sucessória, prevista no artigo 1.829 do Código Civil, editado pela 

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, ou seja, a comprovação da ausência de 

herdeiros netos, bisnetos, etc. – ainda classe descendente – e também pais e avós 

do falecido – classe ascendente. 

 

TÍTULO II 

Da Sucessão Legítima 

CAPÍTULO I 

Da Ordem da Vocação Hereditária 

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; 

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 

III - ao cônjuge sobrevivente; 

IV - aos colaterais. 

 

O novo Código Civil, nesse mesmo artigo, introduziu o(a) cônjuge sobrevivente 

como concorrente na herança: 

− com os descendentes nas seguintes situações: 

− a) no casamento com regime de comunhão parcial de bens, quando o de 

cujus deixar bens particulares, ou seja, aqueles que não entraram na 
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comunhão; 

− b) no casamento com separação obrigatória. 

− com os ascendentes, não havendo descendentes. 

 

Nessas situações, a parcela destinada ao cônjuge sobrevivente não se considera 

excesso, porquanto se trata de sucessão legítima. 

 

Da mesma forma, as transmissões por testamentos, desde que respeitada a legítima 

dos herdeiros, também não configura doação. 

 

Entram no campo de incidência apenas os valores que excederem à sua legítima, e 

desde que de forma não onerosa ao beneficiário. 

 

Enquadra-se como doação a instituição de usufruto vitalício ou a termo, a título 

gratuito sobre um bem qualquer, assim como sua extinção por falecimento ou 

renúncia. 

 

Na legislação do estado do Paraná o valor do usufruto, para fins de cálculo de 

ITCMD, é estabelecido em 50% do valor do bem. Nas doações com reserva de 

usufruto, entende-se que se está doando apenas 50% do bem, ou seja, a nua 

propriedade. Quando do falecimento do(a) usufrutuário(a) transmite-se o usufruto, 

daí a cobrança do imposto sobre esse fato, que consolida a propriedade plena aos 

donatários. 
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4. SUJEITO PASSIVO 
 

O sujeito passivo ou contribuinte será sempre o beneficiário, ou seja, nas 

transmissões causa mortis, o herdeiro ou legatário e na doação, o adquirente. 

 

Na existência de pluralidade de beneficiários, cada um é individualmente 

considerado contribuinte em relação à cota parte recebida. 

 

Com freqüência enquadra-se o inventariante como contribuinte nos processos de 

inventário, porém a legislação estadual não o contempla em nenhum momento como 

tal. 

 

Nem como responsável solidário ele é nominalmente qualificado. 

 

A Lei qualifica como responsável solidário: 

− tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 

− a empresa, instituições financeiras e bancárias; 

− o doador na inadimplência do donatário; 

− qualquer pessoa que detenha a posse do bem transmitido na forma desta Lei. 
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5. LOCAL DO PAGAMENTO 
 

Quanto ao local de pagamento, verifica-se tratamento diverso em se tratando de 

bens móveis e imóveis. 

 

Nas transmissões de bens imóveis, o ITCMD deve ser pago no local de sua 

situação. 

 

No caso de existirem vários imóveis, em localidades diferentes, nas transmissões 

causa mortis prevalecerá sempre a localidade de cada imóvel. 

 

No caso de partilha de bens, envolvendo bens de Estados diversos, em princípio o 

eventual excesso será calculado na localidade onde tramita o processo. 

 

Interpreta-se como doação qualquer excesso recebido a mais em relação à cota 

parte ideal da herança, seja do herdeiro(a) ou do meeiro(a) nas partilhas de 

inventários, e em relação à meação a que tenha direito, em favor de qualquer uma 

das partes, nas partilhas de separações e divórcios. 

 

Nas transmissões causa mortis de bens móveis, direitos, títulos, créditos e 

respectivas ações, o local de pagamento será o mesmo onde se processar o 

inventário ou arrolamento, e nas doações: 

- o domicílio do doador; 

- o domicílio do donatário, quando o doador tiver domicílio no exterior; 

 

Se o inventário se processar no exterior ou se o de cujus residia no exterior, mesmo 

que o inventário tenha sido processado no país, o local de pagamento será o 

domicílio do herdeiro ou legatário. 
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6. PRAZO DE PAGAMENTO 

 

Quanto ao prazo de pagamento, depende da modalidade de transmissão: 

− causa mortis em processos judiciais = 30 dias após o trânsito em julgado; 

− doação, em processos judiciais = 60 dias após o trânsito em julgado; 

− causa mortis e doação por instrumento público (escritura pública) = antes de sua 

lavratura; 

− doação por instrumento particular = 30 dias após a apresentação do instrumento 

à repartição fiscal; 

− aquisições por escrituras ou instrumento particular lavrados fora do Estado = 60 

dias; 

− aquisição de terras devolutas = 60 dias após assinado o título; 

− incorporação de bens ao patrimônio de empresa = 30 dias após a celebração do 

contrato; 

− outras transmissões não documentadas = no ato da tradição. 

 

A legislação não prevê prazos para o caso de extinção de usufruto por falecimento, 

portanto deve ser pago por ocasião da declaração do interessado. 

 

A alíquota do imposto é de 4%. 
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7. DOS JUROS 
 
O artigo 11 da Lei 8.927/88 estabelece a forma de cobrança de juros, quando o 

imposto não for pago no prazo devido: 

 

Art. 11. Aplica-se ao imposto de transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos e respectivas multas, a atualização monetária e 

o juro de mora, não capitalizável, de 1% (um por cento) ao mês ou sua 

fração. (grifo nosso). 

Parágrafo único. Serão observados em relação ao imposto de que trata esta 

Lei os mesmos coeficientes e critérios utilizados para a cobrança dos juros 

de mora e a atualização monetária do imposto a que se refere o inciso I, 

alínea “b”, do art. 155 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

O imposto a que se refere o parágrafo único é o ICMS, regida pela Lei 11.580 /1996 

que trata dessa matéria em seu artigo 38: 

 

SEÇÃO IV 

DOS JUROS DE MORA 

Art. 38. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento, inclusive 

o decorrente de multas, será acrescido de juros de mora, correspondente ao 

somatório da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia - SELIC, para títulos federais, ao mês ou fração, exceto quando 

garantido pelo depósito do seu montante integral, na forma da lei. 

§ 1º Será de um por cento ao mês ou fração o percentual de juros de mora, 

relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. 

§ 2º Nos casos de verificação fiscal, quando não for possível precisar a data 

da ocorrência do fato gerador, adotar-se-á a média aritmética das taxas do 

período verificado. 

§ 3º A Coordenação da Receita do Estado divulgará, mensalmente, a taxa a 

que se refere o caput". 

 

Este artigo foi alterado pela Lei 15.610 de 22 de agosto de 2007, retirando de sua 

redação a expressão “atualizado monetariamente”, e que traz ainda em seu bojo o 

seguinte: 

Art. 3°. Fica excluída a atualização monetária aplicada aos créditos 

tributários não pagos na época própria a partir de 1° de julho de 1996, nos 
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casos em que esta aplicação ocorreu de forma cumulada com a exigência 

de juros com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia – SELIC, ou com base na taxa estabelecida no § 1º do art. 161 

do Código Tributário Nacional.  

§ 1°. A dispensa de que trata este artigo não confere direito à restituição ou 

compensação, total ou parcial, de valores recolhidos.  

§ 2°. Os valores indevidamente recolhidos a partir de 22 de janeiro de 2007 

serão compensados automaticamente no caso de crédito tributário objeto de 

parcelamento, ou restituídos nos termos do art. 30 da Lei n. 11.580, de 14 

de novembro de 1996.  

 

Fica evidente nesse dispositivo que até a vigência da mesma houve uma cobrança 

irregular a título de atualização monetária que incidiu sobre os tributos estaduais no 

Paraná, posto que a taxa SELIC já traz embutida em seu cálculo a inflação do 

período, conforme reconhecido pela justiça: 

 

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso 

Especial nº. 192515 — PR (1998/0077935-3) 

DJ 06.09.99 — p. 00054 

Relator Min. Garcia Vieira 

T1 - Primeira Turma 

EMENTA 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TAXA SELIC. 

A taxa SELIC é o valor apurado no Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia. Ela reflete as condições instantâneas de liquidez no mercado 

monetário e se compõe em taxa de juros reais e taxa de inflação. 

Embargos acolhidos para determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 

1º de janeiro de 1.996." 

OBS.: Decisão unânime. 

 

Assim, durante esse período os juros foram calculados pela taxa SELIC sobre os 

valores do imposto + multa atualizados monetariamente, ou seja, a atualização 

monetária foi efetuada em duplicidade. 

 

No caso do ITCMD entendo ainda que foi calculada em triplicidade! Por exemplo, um 

fato gerador ocorrido há 03 anos, teve a base de cálculo composta de bens com 
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valores atualizados, posto que devem ser avaliados pela autoridade fazendária. 

Sobre essa base de cálculo foi calculado o imposto e a multa, que foram atualizados 

monetariamente. Sobre esse valor foi aplicada a taxa SELIC, a título de juros 

moratórios, que também traz embutida a inflação do período! 

 

Baseado nesse raciocínio, mesmo com a retirada do cálculo da atualização 

monetária, ainda persiste uma duplicidade. 

 

Entendo que, dessa forma, os juros deveriam incidir sobre valores da época, sem 

nenhuma outra atualização, posto que a base é a taxa SELIC. 

 

Mas não é esse o entendimento da Fazenda Pública. 
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8. BASE DE CÁLCULO 
 

É o valor que serve de base para o cálculo do ITCMD e sobre o qual se aplica a 

alíquota vigente de 4%. 

 

É obtida mediante avaliação da autoridade fazendária. Na verdade o contribuinte 

deve inicialmente atribuir um valor ao bem ou direito transmitido, e a Fazenda 

Estadual se manifestar, concordando ou não com esse valor. A base legal é o valor 

venal. No Estado do Paraná, porém, não existe uma sistemática unificada para se 

apurar esse valor venal.  

 

Para imóveis urbanos, algumas repartições se utilizam do valor venal atribuído pelo 

município para fins de cobrança de IPTU. É uma boa alternativa, pois é um valor 

anualmente atualizado. Outras repartições buscam avaliações de empresas 

imobiliárias, porém não é uma sistemática confiável, pois não se tratam de órgãos 

oficiais.  

 

Quanto aos imóveis rurais, existe uma tabela emitida pelo Departamento de 

Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento – 

DERAL/SEAB que efetua um levantamento anual para apurar o preço de terras 

rurais de cada região. Porém nem todas as repartições fiscais se utilizam dessa 

tabela. 

 

Em relação aos veículos existe a tabela do IPVA, que também é um tributo estadual, 

porém se restringe a atribuir valores a veículos com até 20 anos. Assim, recorre-se 

subsidiariamente à tabela FIPE, que também é utilizada como base para a tributação 

do IPVA no estado do Paraná. 

 

As ações cotadas em Bolsas de Valores são avaliadas pelo valor apurado no pregão 

da data da avaliação. 

 

As cotas de capital e ações não cotadas em Bolsa são avaliadas pelo valor do 

patrimônio líquido constante do balanço patrimonial da empresa. 
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O direito real de usufruto tem o valor estipulado pela lei em 50% do valor atribuído 

ao bem.  Portanto é a base de cálculo a ser utilizada no cálculo do ITCMD na 

instituição, baixa, extinção e renúncia de usufruto. 

 

As autoridades fazendárias deveriam estabelecer um critério mais objetivo e claro de 

avaliação de bens, mas o que percebemos é que fica adstrito ao subjetivismo de 

cada servidor responsável pela área. 

 

Para isso bastaria uma simples instrução normativa, delimitando os critérios de 

avaliação a serem utilizados na apuração do ITCMD. 

 

Tal providência traria mais transparência aos procedimentos fiscais, e os 

contribuintes, por outro lado, teriam condições de conhecer previamente o montante 

exato de suas obrigações tributária relacionadas com esse tributo. 
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9. AVALIAÇÃO CONTRADITÓRIA 
 

O contribuinte tem o direito de não concordar com o valor atribuído pela autoridade 

fiscal. Porém, tem o prazo de 15 dias para requerer a avaliação contraditória. Para 

isso deverá se valer de laudo expedido por perito juridicamente capaz e habilitado 

para tal fim que deverá ser juntado a requerimento dirigido à autoridade fazendária. 

 

A fluência do prazo de pagamento do tributo será interrompida durante esse 

procedimento. 
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10. PENALIDADES 
 

A lei prevê dois níveis de penalidade, caso o tributo não seja recolhido dentro dos 

prazos previstos: 

− 10% sobre o valor do tributo – artº 18 caput 

− 10% sobre o valor do bem, direito ou valor sonegado, que será cumulativo à 

multa sobre o tributo - § 2º do artº 18. 

 

Existe um posicionamento da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, contido em 

pareceres, de que não cabe denúncia espontânea em relação à penalidade de 10% 

sobre o valor do tributo sob o fundamento de que se trata de multa moratória.  

 

Alega que esse benefício se aplica tão somente à penalidade prevista no § 2º do 

artigo 18, ou seja, aquela incidente sobre bens sonegados, pois, segundo seu 

entendimento, esta sim, trata-se de uma multa punitiva, por ser mais gravosa. 

 

Verifica-se que a Lei 8.927/88, em seu artigo 20 dispõe: 

 

Art. 20 – O procedimento relativo ao lançamento de ofício, observará, no 

que couber, o rito do processo administrativo-fiscal de instrução 

contraditória, previsto na lei orgânica do imposto de que trata o art. 155, 

inciso I, alínea “b”, (ICMS) da Constituição Federal. 

 

Esse dispositivo não faz qualquer distinção em relação a modalidades de multa. 

 

A aplicação de penalidades no âmbito do direito tributário, segue, via de regra, o rito 

do processo administrativo-fiscal de instrução contraditória.  Quando não, a 

legislação trata como RITO ESPECIAL, conforme se deduz pela inteligência do 

artigo 57 da Lei n. 11.580/96 (Lei Orgânica do ICMS): 

 

SEÇÃO II 

DO RITO ESPECIAL 

Art. 57. Quando ocorrer a infração descrita no inciso I do § 1º do art. 55, o 

imposto, acrescido da penalidade, será inscrito automaticamente em dívida 

ativa, não cabendo em conseqüência da declaração do próprio contribuinte, 
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qualquer reclamação ou recurso. 

 

Ainda para contestar essa tese, vejamos o que diz o § 4º do Art. 18 da Lei 8.927,88: 

 

Art. 18. Nas aquisições causa mortis ou por ato entre vivos, o contribuinte 

ou responsável que não recolher o imposto nos prazos normais, fica sujeito 

à multa de 10% (dez por cento) do imposto devido. 

.... 

§ 4º As multas deste artigo poderão ser impostas 

proporcionalmente aos infratores, ou integralmente a qualquer deles. (Grifo 

nosso) 

 

Vê-se que não se trata de dois tipos de multa – uma moratória e outra punitiva – 

conforme pretende a Procuradoria, pois se assim fosse estariam contidas em artigos 

distintos ou assim definidos em dispositivo à parte, conforme ensina a legislação do 

ICMS. O termo “poderão ser impostas” remete também à interpretação de que não 

são auto-aplicáveis. 

 

Assim, entendo ser perfeitamente cabível o instituto da denúncia espontânea no 

caso em tela, conforme se depreende do art. 39 da Lei 11.580/96. 

 

SEÇÃO V 

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA 

Art. 39. Os que procurarem espontaneamente a repartição fazendária para 

denunciar a infração, terão excluída a imposição de penalidade. 

§ 1º Ocorre a denúncia espontânea quando não tenha sido iniciado 

formalmente, em relação à infração, qualquer procedimento administrativo 

ou outra medida de fiscalização. 

§ 2º Quando a infração relacionar-se com a parcela do crédito tributário 

concernente ao imposto, a exclusão da responsabilidade fica condicionada 

ao efetivo pagamento do tributo acrescido dos juros de mora devidos. (Grifo 

nosso) 

 

E, também o art. 138 do Código Tributário Nacional: 

 

SEÇÃO IV 

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES 
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...... 

...... 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 

infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 

dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 

administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 

após o inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de 

fiscalização, relacionados com a infração. 

 

São regras contidas em Normas Gerais de Direito Tributário previstas no Livro 

Segundo do Código Tributário Nacional, que estabelecem ainda: 

 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

........... 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrarias a 

seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 

para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 

indicada: 

I - a analogia; 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de duvida 

quanto: 

......... 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 

Deduz-se daí que a regra geral só pode ser quebrada por intermédio de um 

dispositivo específico, contido em uma lei, e não uma mera interpretação. Assim, 

uma multa não pode se transformar do tipo “punitiva” para o tipo “moratória” através 

de um parecer, conforme pretende a Procuradoria Geral do Estado. 

 

Da mesma forma um mero parecer não tem o condão de distinguir o que a lei não 

distingue, nem de retirar do alcance do contribuinte o instituto da denúncia 

espontânea contido nas Normas Gerais de Direito Tributário do C.T.N. e reproduzido 

na Lei Orgânica do ICMS, na qual a Lei do ITCMD se reporta no tocante às normas 
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gerais e processuais. 

 

Verifica-se que dentre as atribuições da Procuradoria Geral do Estado, contidas no 

art. 1º da Lei Complementar nº 26/85 não se encontra a de emitir pareceres com 

força de norma legal em matéria tributária: 

 

Art. 1º À Procuradoria Geral do Estado, no exercício das atribuições 

constitucionais que lhe são inerentes, compete: 

 

I - a representação judicial e extrajudicial do Estado do Paraná; 

 

II - o exercício das funções de consultoria jurídica da administração direta e 

indireta do Poder Executivo e dos Municípios; 

 

III - a cobrança judicial da divida ativa do Estado; 

 

IV - a regionalização de sua ação setorial a nível intra e interregional, bem 

como a criação de mecanismos de controle destas ações e a implantação 

de um sistema setorial de informações. 

 

Assim, pelo ordenamento jurídico vigente, pode o contribuinte abster-se do 

pagamento da multa se comparecer espontaneamente à repartição fiscal para 

pagamento do ITCMD, mesmo vencido, desde que pague o tributo e os juros 

devidos, e antes de qualquer procedimento fiscal. 

 

Mas infelizmente esse o procedimento não é aceito pelas Agências da Receita 

Estadual, em cumprimento à orientação da Procuradoria Geral do Estado. 
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11. ISENÇÕES 
 

A isenção é a dispensa do recolhimento do imposto em determinadas situações 

previstas na lei. 

 

O artigo 4º prevê as seguintes situações em que é cabível a isenção: 

 

Art. 4º É dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer: 

I - a aquisição, por transmissão causa mortis, do imóvel destinado 

exclusivamente à moradia do cônjuge supérstite ou herdeiro desde que 

outro não possua; 

II - a aquisição, por transmissão causa mortis de imóvel rural com área não 

superior a vinte e cinco hectares, de cuja exploração do solo depende o 

sustento da família do herdeiro ou do cônjuge supérstite a que tenha cabido 

partilha desde que outro não possua; 

 

A isenção nesses casos se aplica à cota parte recebida pelo(s) herdeiro(s).  

 

No caso de cônjuge supérstite, somente se aplica quando este se encontrar na 

condição de herdeiro(a) e não meeiro(a). 

 

Isso ocorre, por exemplo, se não existirem herdeiros descendentes nem 

ascendentes, sendo o(a) cônjuge sobrevivente o(a) único(a) herdeiro(a). 

 

Nas demais situações abaixo, exceto a do inciso IV, é necessário o reconhecimento 

da autoridade fazendária, no caso o Delegado Regional da Receita, mediante 

despacho em requerimento próprio, acompanhado dos documentos previstos na 

Instrução SEFA ITCMD 01/89: 

 

III - a doação de imóvel com o objetivo de implantar o programa da reforma 

agrária instituído pelo governo; 

IV - a doação de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de 

vestuário e sua transmissão causa mortis. 

V - a doação de bens imóveis para construção de moradia vinculada a 

programa de habitação popular ou para instalação de projeto industrial. 
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12. IMUNIDADE 
 

A imunidade também é uma dispensa de recolhimento do imposto, porém prevista 

na Constituição Federal. 

 

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 150, inciso VI, letras “b” e “c” contempla com 

imunidade as doações destinadas aos templos de qualquer culto, partidos políticos, 

inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de 

educação e de assistência social sem fins lucrativos. 

 

O bem objeto da doação deve estar destomadp às finalidades institucionais dos 

órgãos beneficiados. 

 

Também, nesses casos, é necessário um despacho da autoridade fazendária em 

requerimento próprio, nos termos da Instrução SEFA ITCMD 01/89. 

 

O mesmo dispositivo na letra “a” prevê também que o Estado não pode instituir 

impostos sobre o patrimônio da União, nem dos Municípios. 

 

Nesse caso o reconhecimento da imunidade independe de despacho da autoridade 

fazendária. 
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13. INVENTÁRIOS E SEPARAÇÕES JUDICIAIS 
 

Conforme determina a Lei Complementar nº 26/85, a Fazenda Pública do Estado do 

Paraná é representada pela Procuradoria Geral do Estado em juízo, ou seja, todas 

as manifestações nos autos judiciais em matéria de ITCMD são efetuadas por 

intermédio daquele órgão. 

 

Art. 1º À Procuradoria Geral do Estado, no exercício das atribuições 

constitucionais que lhe são inerentes, compete: 

I - a representação judicial e extrajudicial do Estado do Paraná; 

 

Desse modo, compete à mesma emitir pareceres sobre a incidência ou não do 

tributo, bem como a concordância final quanto ao recolhimento efetivo, ou seja, à 

sua quitação, conforme previsto no artigo 1.031 do Código de Processo Civil (Lei 

5.869, de 11 de janeiro de 1973): 

 

Art. 1.031.  A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

do art. 2.015 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, será 

homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts. 

1.032 a 1.035 desta Lei    

§ 1o  O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. 

§ 2o  Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou 

adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens 

por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes após a 

comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos 

os tributos.  (grifo nosso). 

 

À autoridade fazendária compete a avaliação dos bens, o cálculo do tributo e a 

emissão das guias de recolhimento. Atualmente o site oficial da Secretaria da 

Fazenda permite a emissão on line dessas guias. 

 

Não há uniformidade de tratamento em relação aos procedimentos relacionados ao 
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ITCMD entre os órgãos envolvidos. 

 

Da mesma forma que a Secretaria da Fazenda possui Delegacias Regionais e 

Agências da Receita Estadual, a Procuradoria Geral do Estado também possui 

Procuradorias Regionais, sendo que as divisões jurisdicionais nem sempre são 

coincidentes. 

 

Em algumas regionais, os autos judiciais são recepcionados nas Agências da 

Receita Estadual e posteriormente encaminhados às Procuradorias Regionais para 

prévio parecer antes da avaliação e cálculo. 

 

Em outros os autos são recepcionados diretamente pelas Procuradorias Regionais 

que encaminham ofícios às Agências da Receita Estadual para avaliação. 

 

Existem ainda locais em que os autos devem ser previamente apresentados às 

Agências da Receita Estadual para avaliação e cálculo pelos interessados e, 

somente após o pagamento do imposto, devem ser encaminhados à Procuradoria 

Regional para se manifestar. 

 

As autoridades fazendárias deveriam buscar a padronização de procedimentos para 

se evitar situações, como a de alguns processos que envolvem bens localizados em 

diversas jurisdições, e que recebem tratamento tão diverso das autoridades 

envolvidas, como se estivessem em Estados diferentes, principalmente no tocante à 

sistemática de avaliação de bens. 

 

Uma resolução conjunta poderia padronizar a atuação dos órgãos envolvidos. 
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14. INVENTÁRIOS E PARTILHAS POR ESCRITURA PÚBLICA 
 

A Lei nº 11.441 de 04 de janeiro de 2007 alterou dispositivos do Código de Processo 

Civil, possibilitando a realização de inventário, partilha, separação consensual e 

divórcio consensual por via administrativa, ou seja, escritura pública. Reproduzimos 

aqui o dispositivo na íntegra: 

 

Art. 1o  Os arts. 982 e 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 982.  Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao 

inventário judicial; se todos forem capazes e concordes, poderá fazer-se o 

inventário e a partilha por escritura pública, a qual constituirá título hábil 

para o registro imobiliário. 

Parágrafo único.  O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as 

partes interessadas estiverem assistidas por advogado comum ou 

advogados de cada uma delas, cuja qualificação e assinatura constarão do 

ato notarial.” (NR). 

“Art. 983.  O processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 

(sessenta) dias a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 

(doze) meses subseqüentes, podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício 

ou a requerimento de parte. 

Parágrafo único.  (Revogado).” (NR). 

Art. 2o  O art. 1.031 da Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1.031.  A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

do art. 2.015 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, será 

homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts. 

1.032 a 1.035 desta Lei. 

.........................................................................” (NR) 

Art. 3o  A Lei no 5.869, de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 1.124-A: 

“Art. 1.124-A.  A separação consensual e o divórcio consensual, não 

havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos 

legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da 

qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens 

comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo 
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cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado 

quando se deu o casamento. 

§ 1o  A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil 

para o registro civil e o registro de imóveis. 

§ 2o  O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem 

assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles, cuja 

qualificação e assinatura constarão do ato notarial. 

§ 3o  A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se 

declararem pobres sob as penas da lei.” 

 

O Estado do Paraná regulamentou a matéria editando a Instrução SEFA ITCMD 

08/2007. 

 

Os interessados que optarem por essa via deverão se dirigir à Agência da Receita 

Estadual da circunscrição onde se localizar o Tabelionato onde será lavrada a 

escritura pública, munidos da minuta da escritura, certidões de óbito, casamento, 

nascimento, comprovantes de propriedade dos bens e elementos que facilitem sua 

avaliação, como carnês do IPTU, declaração de ITR, extratos, etc. que irão compor 

um processo que será devidamente protocolado. 

 

A competência para avaliação dos bens imóveis é sempre da Agência da Receita 

Estadual onde estes estiverem localizados. 

 

Quando na mesma escritura constarem bens de diversas jurisdições, a própria 

Agência da Receita Estadual onde tenha sido protocolado o processo poderá 

solicitar as avaliações às demais Agências. 

 

No caso de escrituras públicas serem lavradas em outros Estados, como a Instrução 

não prevê essa situação, o contribuinte poderá optar por protocolar a minuta em 

qualquer Agência da Receita Estadual. 

 

Porém, por uma questão de economia processual é prudente que se protocole na 

circunscrição onde se localize o imóvel. 
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15. DISPENSA DE RECOLHIMENTO 
 

A Lei nº 16.017/2008, em seu artigo 6º dispensou do recolhimento do ITCMD os 

créditos tributários até R$ 1.500,00, cujos fatos geradores ocorreram até 31/12/2007: 

 

Art. 6º Ficam dispensados os créditos tributários decorrentes do Imposto 

sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens e Direitos 

lançados ou não, inscritos ou não em dívida ativa, relativos a fatos 

geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2007, cujos valores atualizados 

sejam iguais ou inferiores a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na data da 

publicação desta Lei. 

 

Enquadram-se nessa situação as transmissões causa mortis cujos falecimentos 

ocorreram até essa data, e esse o cálculo é efetuado individualmente por herdeiro. 

Por exemplo: se 03 herdeiros vão partilhar um bem de R$ 90.000,00, cada um terá 

direito a uma cota parte de R$ 30.000,00, ou seja, para fins de aplicação desse 

dispositivo será levado em conta o valor de R$ 1.200,00 de ITCMD para cada 

beneficiário. 

 

Nas transmissões por doação, consideram-se: 

− as extinções de usufruto vitalício cujos usufrutuários tenham falecido até 

31/12/2007; 

− as escrituras de doação lavradas até 31/12/2007; 

− as partilhas em separações e divórcios, homologadas até 31/12/2007. 

 

Em todas as situações, consideram-se para os efeitos desse dispositivo, cada fato 

gerador isoladamente, e também cada beneficiário, que na realidade é o contribuinte 

e sujeito passivo para os efeitos da Lei 8.927/88. 
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16. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. 
 

A Lei nº 5.172 de 25/10/1966 (C.T.N.), em seu Livro Segundo, que trata das Normas 

Gerais de Direito Tributário, em seu artigo 173 diz: 

 
 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

 I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 

 II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 

definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 

que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 

ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 

lançamento. 

 

Há muita discussão sobre esse tema.  

 

A Procuradoria Geral do Estado do Paraná tem se negado a reconhecer a 

decadência. É compreensível, uma vez que esse reconhecimento seria o mesmo 

que admitir sua própria inércia, pois é ela quem representa a Fazenda Estadual nos 

autos judiciais.   

 

Na verdade os agentes fazendários – entenda-se Receita Estadual - não tem acesso 

direto aos autos judiciais, pois é uma prerrogativa da Procuradoria do Estado. 

 

Nesse caso, existem duas situações que devem ser analisadas: inventários que 

seguem o rito normal e inventários que seguem rito de arrolamento. 

 

Na primeira situação, o Código de Processo Civil é claro ao determinar ao juízo que 

abra vistas do processo à Fazenda Pública – leia-se Procuradoria do Estado. Nesse 

caso, é inequívoco que em algum momento a autoridade fazendária irá tomar 

conhecimento do procedimento, assumindo a responsabilidade pela fiscalização do 
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cumprimento das obrigações tributárias ali contidas. 

 

O mesmo não ocorre no rito de arrolamento, onde em nenhum momento o Código 

de Processo Civil obriga a autoridade judicial a levar ao conhecimento da Fazenda 

Pública os atos e fatos contidos no processo, cabendo essa tarefa ao contribuinte, 

que deverá fazê-lo mediante declaração. 

 

Essa diversidade de procedimentos tem importantes reflexos na questão da 

contagem de prazos para fins de se determinar a ocorrência ou não de decadência 

ou prescrição. 

 

A autoridade fiscal não pode alegar desconhecimento do fato gerador para se negar 

a ocorrência da decadência se a própria lei determina que ela deva ser notificada 

disso pelo próprio juízo onde tramita o processo. 

 

A partir do conhecimento da existência do processo, cabe à Fazenda Pública a 

responsabilidade de zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias, atribuição 

essa que não pode ser transferida a terceiros. 

 

Na prática, porém, o único controle efetivo é efetuado pelas Circunscrições de 

Registro Imobiliário, ao exigir a apresentação das guias de recolhimento, do laudo de 

avaliação e manifestação da Procuradoria do Estado por ocasião do registro dos 

formais de partilha. 

 

O instituto da decadência, porém, que deveria ser reconhecido de ofício nesses 

processos, não tem recebido abrigo pelas autoridades fazendárias. 

 

A mesma situação ocorre quando nos deparamos com escrituras públicas de doação 

lavradas há mais de 05 anos e doações contidas em contratos sociais também 

registrados há mais de 05 anos, sobre os quais não foram recolhidos os impostos 

devidos. 

 

Tanto os tabelionatos que lavraram esses documentos quanto às juntas comerciais 

que os registraram são órgãos de registros públicos, quem têm justamente o papel 
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de tornar público tais atos. 

 

Não procede, portanto a alegação de desconhecimento dos fatos ali contidos pela 

Fazenda Pública para negar a ocorrência da decadência. 

 

O próprio Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais do Estado do Paraná têm 

reconhecido a decadência de forma pacífica: 

 

Acórdão.........:  1050/2004  2ª  CÂMARA  

P.A.F...........:  7160692-9 

Recorrente......:  CARLOS  EDUARDO  DE  ALMEIDA  RAMOA   

Recorrido.......:  Fazenda  Pública  Estadual 

Relator(a)......:  Jair  Ferreira   

Repres-SEFA.....:  Maristela  Deggerone   

Data  Publicação.:  23/08/2004 

Data  Circulação.:  25/08/2004 

Num.  D.O.E......:  6799 

Valores  Exigidos:  Imposto  R$   

Multa  R$   

Juros  R$   

 

ITCMD  -  FALTA  DE  RECOLHIMENTO  DO  IMPOSTO.  EXCESSO  DE  

MEAÇÃO. DECADÊNCIA. 

 

Tendo  decorridos  mais  de  5  (cinco)  anos  da  data  do  laudo  de  

avaliação  de  bens,  emitido  pelo  Estado,  relativamente  à  sentença  

homologatória da  partilha  de  bens  dos  autos  de  arrolamento  n.  

1280/1995,  ocorreu  a  perda  do  direito  de  constituição  do  crédito  

tributário.  Portanto,  de  se  acolher  a  preliminar  de decadência  argüida  

pelo  autuado.  RECURSO  ORDINÁRIO  PROVIDO  POR  UNANIMIDADE. 

 

 Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acordam  os  vogais  da  2.ª  

Câmara  do  CCRF,  Ademir  Furlanetto,  Lídio  Franco  Samways  e  

Antonio  Carlos  de  Souza,  acompanhando  o  voto  do  relator,  em  dar  

provimento  ao  recurso  ordinário  por  decisão  unânime. 

  Aguimar  Arantes  Jair  Ferreira   

  Presidente  Relator  
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17. CONCLUSÃO 
 

Para ultrapassar o emaranhado de Códigos, Leis, Decretos, Instruções é preciso ter 

regras mais claras e instrumentos adequados para um melhor entendimento das 

obrigações contidas nesses instrumentos. 

 

Evita-se assim pagar mais tributo do que o devido ou sujeitar-se às penalidades 

legais. Em ambas as situações, evita-se prejuízo financeiro. 

 

Modernizar procedimentos é uma tarefa do Estado, através do seu agente 

arrecadador, que, muito além de simplesmente cobrar tributos previstos em Lei, 

deve procurar proteger os contribuintes dos efeitos nefastos de um sistema arcaico 

de cobrança de tributos, como é o caso do ITCMD no Estado do Paraná. 

 

É direito do Estado exigir o que a Lei determina, porém é direito também do 

contribuinte ter à sua disposição regras claras e definidas para que possa determinar 

o exato valor dos tributos que deve recolher. 

 

A impessoalidade é pressuposto básico da justiça tributária e critérios claros e 

objetivos, principalmente no tocante à avaliação de bens e direitos livra os 

contribuintes da sensação de insegurança. 

 

Um tributo não pode estar sujeito à subjetividade do agente, como ocorre hoje. 

 

A morosidade dos processos só pode ser vencida por intermédio de um sistema 

informatizado eficiente, que o estado do Paraná reluta em desenvolver. 

 

Com os recursos tecnológicos hoje disponíveis é uma tarefa muito simples. 

 

Talvez o mais difícil seja tirar o agente de sua zona de conforto. 

 

Espero ter contribuído para mudar esse panorama. 
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Anexo A  - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, arts. 150, 155 e 156 
 

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

 

 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

 

 I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;  

 

 II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 

proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 

independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;  

 

 III - cobrar tributos:  

 

 a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver 

instituído ou aumentado;  

 

 b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou;  

 

 IV - utilizar tributo com efeito de confisco;  

 

 V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais 

ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder 

Público;  

 

 VI - instituir impostos sobre:  

 

 a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;  

 

 b) templos de qualquer culto;  

 

 c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins 

lucrativos, atendidos os requisitos da lei;  

 

 d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.  
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 § 1º A vedação do inciso III, "b", não se aplica aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV e 

V, e 154, II.  

 

 § 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a 

suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.  

 

 § 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à 

renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 

aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 

tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto 

relativamente ao bem imóvel.  

 

 § 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 

mencionadas.  

 

 § 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 

impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.  

 

 § 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 

2°, XII, g. 

 

Nova redação dada ao § 6º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.93. 

Redação original: 

"§ 6º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou 

previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica, federal, 

estadual ou municipal." 

 

 § 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável 

pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, 

assegurada a imediata e preferencial restituição de quantia paga, caso não se realize o fato gerador 

presumido 

 

O § 7º foi acrescentado pela Emenda Constitucional nº 3, de 17.03.93. 

 

 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
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 I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 

 

 Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  

 

 I - propriedade predial e territorial urbana;  

 

 II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 

ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição;  
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Anexo B -  CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, arts 35 a 42 
 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de 

direitos a eles relativos tem como fato gerador: 

Sobre competência dos municípios vide o art. 156 II da CF/88 

 

I - a transmissão, a qualquer titulo, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por 

natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; 

 

II - a transmissão, a qualquer titulo, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de 

garantia; 

 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 

 

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 

quantos sejam os herdeiros ou legatários. 

 

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão 

dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 

 

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento 

de capital nela subscrito; 

 

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com 

outra. 

 

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens 

e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do 

patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 

 

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha 

como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos 

relativos à sua aquisição. 

 

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais 

de 50%  (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 (dois) anos 

anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste 

artigo. 
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§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 

(dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta 

os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 

 

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos 

termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. 

 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica a transmissão de bens ou direitos, quando 

realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

 

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 

 

Art. 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado 

Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquotas mais baixa, as transmissões que 

atendam à política nacional de habitação. 

 

Art. 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a titulo do imposto de que trata 

o art. 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão. 

 

Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sobre que 

versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no 

estrangeiro. 

 

Art. 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser 

a lei. 
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Anexo C - LEI Nº 8.927 
 

Data 28 de dezembro de 1988. 

 

Súmula: Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 

 

A  ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

FATO GERADOR 

 

Art. 1º O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens e direitos pela 

via sucessória ou por doação, tem como fato gerador: 

I - a transmissão causa mortis ou por doação de direitos e da propriedade, posse ou domínio 

de quaisquer bens ou direitos; 

II - a transmissão, por uma das modalidades previstas no inciso anterior, de direitos reais 

sobre quaisquer bens inclusive os de garantia; 

III - a cessão, a desistência ou renúncia por ato gratuito, de direitos relativos às transmissões 

referidas nos incisos I e II. 

Art. 2º O imposto não incidirá na renúncia à herança ou legado, desde que praticada antes de 

qualquer ato no processo de inventário ou arrolamento que implique em aceitação da herança. 

Art. 3º Para efeito desta Lei equipara-se à doação qualquer ato ou fato não oneroso que 

importe ou resolva transmissão de quaisquer bens ou direitos, tais como a renúncia, a desistência e a 

cessão. 

 

CAPÍTULO II 

ISENÇÕES 

 

Art. 4º É dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer: 

I - a aquisição, por transmissão causa mortis, do imóvel destinado exclusivamente a moradia 

do cônjuge supérstite ou herdeiro desde que outro não possua; 

II - a aquisição, por transmissão causa mortis de imóvel rural com área não superior a vinte e 

cinco hectares, de cuja exploração do solo depende o sustento da família do herdeiro ou do cônjuge 

supérstite a que tenha cabido partilha desde que outro não possua; 

III - a doação de imóvel com o objetivo de implantar o programa da reforma agrária instituído 

pelo governo; 

IV - a doação de aparelhos, móveis e utensílios de uso doméstico e de vestuário e sua 

transmissão causa mortis. 

V - a doação de bens imóveis para construção de moradia vinculada a programa de habitação 
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popular ou para instalação de projeto industrial. 

O inciso V foi acrescentado pelo art. 3º da Lei nº 10.064, de 17.07.92, com 

vigência a partir de 31.08.92, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 4.657, de  

04.09.42 – Lei de Introdução ao Código Civil. 

 

CAPÍTULO III 

SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 5º O sujeito passivo da obrigação tributária é: 

I - nas transmissões causa mortis o herdeiro ou legatário; 

II - nas transmissões por doação o adquirente dos bens ou direitos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

 

Art. 6º São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo contribuinte: 

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os 

atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício; 

II - a empresa, instituições financeiras e bancárias e todo aquele a quem caiba a 

responsabilidade do registro ou a prática de ato que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel 

e respectivos direitos e ações. 

III - o doador na inadimplência do donatário; 

IV - qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido na forma 

desta Lei. 

 

CAPÍTULO V 

LOCAL DE PAGAMENTO 

 

Art. 7º O imposto é pago: 

I - no local da situação do bem, tratando-se de imóveis e de direitos a eles relativos, inclusive, 

respectivas ações; 

II - tratando-se de bens móveis, direitos, títulos e créditos e respectivas ações, onde tiver 

domicílio: 

a) o doador ou onde se processar o inventário ou arrolamento; 

b) o donatário, na hipótese em que o doador tenha domicílio ou residência no exterior; 

c) o herdeiro ou legatário, quando o inventário ou arrolamento tiver sido processado no 

exterior; 

d) o herdeiro ou legatário se o de cujus possua bens, era residente ou domiciliado no exterior, 

ainda que o inventário ou arrolamento tenha sido processado no país. 

No texto da alínea “d”, publicado no D.O.E., constou a expressão “se o de 
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cujus possua bens”, quando deveria ser “se o de cujus possuía bens”. 

 

CAPÍTULO VI 

ÉPOCA, FORMA E PRAZO DE RECOLHIMENTO 

DO IMPOSTO 

 

Art. 8º O imposto é pago na época, prazo e forma disciplinada em Instrução da Secretaria da 

Fazenda, ressalvados os casos especificamente disciplinados nos artigos seguintes deste Capítulo. 

Art. 9º O pagamento do imposto, nas transmissões por ato entre vivos, realizar-se-á: 

I - nas transmissões por escritura pública, ou procuração em causa própria, antes de lavrado 

o respectivo instrumento; 

II - nas transmissões por instrumento particular, mediante a apresentação deste à repartição 

fiscal, dentro de 30 dias; 

III - nas aquisições por escrituras ou instrumento particular lavrados fora do Estado ou em 

virtude de adjudicação, ou de qualquer sentença judicial, dentro de 60 dias do ato ou contrato, cujo 

instrumento deverá ser apresentado à Secretaria da Fazenda para cálculo do imposto devido; 

IV - nas aquisições de terras devolutas, ou direitos a elas relativos, 60 dias após assinado o 

respectivo título que será apresentado à Secretaria da Fazenda para cálculo do imposto; 

V - na incorporação de bens ao patrimônio de empresa, até 30 dias, da celebração do ato ou 

contrato; 

VI - nas transmissões não documentadas, no momento da tradição. 

Art. 10. Nas transmissões causa mortis, o pagamento do imposto realizar-se-á dentro de 30 

dias da data em que transitar em julgado a sentença homologatória do cálculo ou da partilha 

amigável. 

Parágrafo único. Quando o débito total do imposto, nas transmissões causa mortis, exceda a 

25 (vinte e cinco) OTNs, ou não excedendo essa quantia, se os beneficiários forem menores, poderá 

o Secretário da Fazenda permitir o recolhimento em prestações mensais nunca superior a 20 (vinte), 

na forma da regulamentação específica. 

Art. 11. Aplica-se ao imposto de transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou 

direitos e respectivas multas, a atualização monetária e o juro de mora, não capitalizável, de 1% (um 

por cento) ao mês ou sua fração. 

Parágrafo único. Serão observados em relação ao imposto de que trata esta Lei os mesmos 

coeficientes e critérios utilizados para a cobrança dos juros de mora e a atualização monetária do 

imposto a que se refere o inciso I, alínea “b”, do art. 155 da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

a) O art. 68 da Lei 11.580, de 14.11.96, revogou o art. 2º da Lei 11.429, de 

14.06.96, determinando, através do art. 61, com vigência a partir de 

1º.11.96, a aplicação aos demais tributos estaduais dos critérios e 

coeficientes previstos no art. 38, cujo teor é o seguinte: 

" Art. 38. O crédito tributário, inclusive o decorrente de multas, atualizado 
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monetariamente, será acrescido de juros de mora, equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para 

títulos federais, acumuladas mensalmente, ao mês ou fração. 

§ 1º O percentual de juros de mora relativo ao mês em que o pagamento 

estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento). 

§ 2º Em nenhuma hipótese, os juros de mora previstos neste artigo poderão 

ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional. 

§ 3° Os juros previstos neste artigo serão contados a partir do mês em que 

expirar o prazo de pagamento. 

§ 4º No caso de parcelamento, os juros de mora serão calculados até o mês 

da celebração do respectivo termo de acordo e, a partir daí, nova contagem 

até o mês do efetivo pagamento de cada parcela. 

§ 5º Nos casos de verificação fiscal, quando não for possível precisar a data 

da ocorrência do fato gerador, adotar-se-á: 

I - o índice correspondente ao mês de julho, quando o período objeto de 

verificação coincidir com o ano civil; 

II - o índice correspondente ao mês central do período, se o número de 

meses for ímpar, ou o correspondente ao primeiro mês da segunda metade 

do período, se aquele for par. 

§ 6º A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a taxa a que se 

refere o “caput” deste artigo." 

b) no período de 1º.07.96 a 31.10.96, o art. 2º da Lei 11.429, de 14.06.96, 

estabeleceu que, em relação aos demais tributos, o critério de cobrança do 

juros de mora será o mesmo previsto no art. 49 da Lei nº 8.933/89, cujo teor 

é o seguinte:  

"Art. 49. O crédito tributário, inclusive o decorrente de multas, atualizado 

monetariamente, será acrescido de juros de mora, equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para 

títulos federais, acumuladas mensalmente, ao mês ou fração. 

§ 1º O percentual de juros de mora relativo ao mês em que o pagamento 

estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento). 

§ 2º Em nenhuma hipótese, os juros de mora previstos neste artigo poderão 

ser inferiores à taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1º, da Lei nº 5.172, 

de 25 de outubro de 1966. 

§ 3° Os juros previstos neste artigo serão contados a partir do mês em que 

expirar o prazo de pagamento. 

§ 4º No caso de parcelamento, os juros de mora serão calculados até o mês 

da celebração do respectivo termo de acordo e, a partir daí, nova contagem 

até o mês do efetivo pagamento de cada parcela. 
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§ 5º Nos casos de verificação fiscal, quando não for possível precisar a data 

da ocorrência do fato gerador, adotar-se-á: 

a) o índice correspondente ao mês de julho, quando o período objeto de 

verificação coincidir com o ano civil; 

b) o índice correspondente ao mês central do período, se o número de 

meses for ímpar, ou o correspondente ao primeiro mês da segunda metade 

do período, se aquele for par. 

§ 6º A Secretaria da Fazenda divulgará, mensalmente, a taxa a que se 

refere o “caput” deste artigo." 

 

CAPÍTULO VII 

ALÍQUOTAS 

 

Art. 12. A alíquota do imposto é 4% para qualquer transmissão. 

A Resolução do Senado Federal nº 9/92 fixou a alíquota máxima do ITCMD 

em 8%. 

 

CAPÍTULO VIII 

BASE DE CÁLCULO 

 

Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título 

ou crédito, transmitidos ou doados, apurados mediante avaliação procedida pela Fazenda Pública 

Estadual. 

§ 1º A base de cálculo terá o seu valor revisto ou atualizado, sempre que a Fazenda do 

Estado constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, ou vício na avaliação 

anteriormente realizada. 

§ 2º Em substituição do critério previsto no parágrafo anterior a base de cálculo poderá ser 

momentaneamente atualizada na ocasião do pagamento do imposto, em substituição ao critério 

corrente de estipulação do valor venal por nova avaliação. 

No texto do § 2º, publicado no D.O.E., constou a expressão 

momentaneamente, quando deveria ser monetariamente. 

Art. 14. Nas doações com reserva do usufruto ou na sua instituição gratuita a favor de 

terceiros, o valor dos direitos reais do usufruto, uso ou habitação, vitalício e temporários, será igual à 

metade do valor do total do bem, correspondendo o valor restante à sua propriedade separada 

daqueles direitos. 

§ 1º À cessão e à extinção de usufruto aplicam-se as normas relativas à sua instituição. 

§ 2º Quando houver pluralidade de usufrutuários e proprietários, o valor do imposto será 

proporcional a parte conferida a cada usufrutuário ou ao proprietário. 
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CAPÍTULO IX 

AVALIAÇÃO 

 

Art. 15. Pode a Fazenda Pública deixar de aceitar o valor declarado pela parte nas 

transmissões de propriedade de bens ou de direitos. 

Art. 16. Se o valor estipulado pela autoridade fiscal não for aceito pela parte, poderá esta 

requerer no prazo de 15 dias a avaliação contraditória, observadas as prescrições dos parágrafos 

seguintes: 

§ 1º A avaliação contraditória deverá ser precedida de requerimento, no qual constará o valor 

da avaliação feita pela autoridade fiscal e o valor atribuído pela parte consubstanciado em laudo 

expedido por perito juridicamente capaz e habilitado para tal fim. 

§ 2º Formalizando o processo os valores serão submetidos à apreciação do representante da 

Fazenda Pública da jurisdição para que decida no prazo de cinco dias, que poderá optar por um ou 

outro, ou promover a conciliação dos valores conflitantes. 

§ 3º Em se tratando de bens que exijam conhecimentos técnicos, para garantia da avaliação, 

o perito signatário do laudo deverá preencher as condições indispensáveis. 

Art. 17. Os procedimentos administrativos de que trata este capítulo interromperão a fluência 

do prazo regulamentar de pagamento do tributo, reiniciando-se sua contagem a partir da ciência ao 

contribuinte da decisão de que trata o § 2º do artigo anterior. 

 

CAPÍTULO X 

PENALIDADES 

 

Art. 18. Nas aquisições causa mortis ou por ato entre vivos, o contribuinte ou responsável que 

não recolher o imposto nos prazos normais, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) do imposto 

devido. 

§ 1º A multa prevista no caput será reduzida, do 1º ao 30º dia seguinte ao em que tenha 

expirado o prazo do pagamento, para 0,33% (trinta e três décimos por cento) do valor do imposto, por 

dia de atraso. 

§ 2º Se houver sonegação de bens, direitos ou valores, o adquirente ficará sujeito à multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor ocultado à tributação, acumulativamente com a prevista no caput. 

§ 3º A multa a que se refere o parágrafo anterior será reduzida em 50% (cinqüenta por cento) 

quando o infrator se prontificar a pagá-la, juntamente com o imposto devido, desistindo de qualquer 

reclamação ou recurso. 

§ 4º As multas deste artigo poderão ser impostas proporcionalmente aos infratores, ou 

integralmente a qualquer deles. 

Nova redação dada ao art. 18 pelo art. 64 da Lei 11.580, de 14.11.96, com 

vigência a partir de 1º.11.96: 

Redação anterior 

" Art. 18. Nas aquisições causa mortis ou por ato entre vivos, o contribuinte 
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ou responsável que não recolher o imposto nos prazos normais, fica sujeito 

à multa de 20% (vinte por cento) do imposto devido. 

§ 1º Se houver sonegação de bens, direitos ou valores, o adquirente ficará 

sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ocultado à tributação, 

acumulativamente com a prevista no caput. 

§ 2º A multa a que se refere o parágrafo anterior será reduzida em 50% 

(cinqüenta por cento) quando o infrator se prontificar a pagá-la, juntamente 

com o imposto devido, desistindo de qualquer reclamação ou recurso. 

§ 3º As multas deste artigo poderão ser impostas proporcionalmente aos 

infratores, ou integralmente a qualquer deles." 

Art. 19. A Fazenda, por seu representante, como credora da herança pelos tributos não 

pagos, poderá requerer a ação de sonegados de acordo com os arts. 1.782 e 1.784 do Código Civil, 

se outros interessados não o fizerem. 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20. O procedimento relativo ao lançamento de ofício, observará, no que couber, o rito do 

processo administrativo-fiscal de instrução contraditória previsto na lei orgânica do imposto de que 

trata o art. 155, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. 

Art. 21. À Secretaria do Estado da Fazenda compete: 

a) resolver os casos omissos e regulamentar esta Lei através de instrução; 

b) manter órgão que terá por incumbência específica responder a consultas sobre o imposto 

de que trata esta Lei na forma da regulamentação específica. 

§ 1º As respostas às consultas servirão como orientação geral aos órgãos da Secretaria da 

Fazenda, não sendo passível de multa aos contribuintes que praticarem atos baseados nas 

respectivas respostas não ilidindo, todavia a parcela do crédito tributário relativo ao imposto, 

constituído e exigível em decorrência das disposições desta Lei. 

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 

1º de março de 1989, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 28 de dezembro de 1988. 

 

ARY VELOSO QUEIROZ 

Governador do Estado em exercício 

 

Luiz Carlos Jorge Hauly 

Secretário de Estado da Fazenda 
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Anexo D - INSTRUÇÃO SEFA ITCMD Nº 008/07 
 

Publicado no DOE 7448 de 11.04.07 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

90, inciso II, da Constituição do Estado do Paraná, e tendo em vista disposições constantes dos 

artigos 8º e 21, alínea “a”, da Lei n. 8.927, de 28 de dezembro de 1988, resolve expedir a seguinte 

Instrução: 

 

SÚMULA: Disciplina o cumprimento das obrigações relacionadas com o pagamento do 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos - ITCMD, nas 

situações previstas na Lei n. 11.441, de 4 de janeiro de 2007. 

 

Art. 1º O imposto deverá ser pago antes da lavratura da escritura pública: 

I - na hipótese de transmissão “causa mortis”, como previsto no art. 982 do Código de 

Processo Civil, na redação dada pela Lei federal n. 11.441/2007; 

II - na dissolução da sociedade conjugal, como previsto no art. 1124-A do Código de Processo 

Civil, na redação dada pela Lei federal n. 11.441/2007. 

§ 1º A protocolização do pedido de cálculo do imposto deverá ser efetuada na Agência da 

Receita Estadual - ARE, em cuja circunscrição esteja compreendido o local onde foi lavrada a 

escritura pública. 

§ 2º No momento da protocolização do pedido, o contribuinte deverá apresentar a minuta da 

escritura pública do ato em questão, juntando documentos que venham a facilitar a identificação e a 

valoração dos bens ou direitos. 

Art. 2º A Fazenda Pública deverá proceder a avaliação dos bens ou direitos, lavrando Laudo 

de Avaliação e Parecer de Incidência do ITCMD, ambos numerados, e juntando-os ao procedimento 

fiscal. 

§ 1º O Laudo de Avaliação também deve ser realizado nos casos em que o auditor fiscal 

acate total ou parcialmente os valores apresentados pela parte na minuta da escritura pública, 

devendo constar expressamente esta informação. 

§ 2º Em hipótese alguma a avaliação dos bens ou direitos realizada pela Fazenda Pública 

pode ser inferior aos valores atribuídos pela parte. 

Art. 3º Ocorrendo, após a protocolização do pedido, qualquer variação patrimonial decorrente 

de emenda, aditamento ou inclusão de novos bens ou direitos, ou modificação da partilha, deverá o 

interessado comunicar tal fato ao fisco, apresentando a nova minuta da escritura pública à ARE onde 

foi protocolizado o pedido de cálculo. 

Art. 4º Caso a sobrepartilha e a conversão de separação em divórcio sejam realizadas por 

meio da escritura pública, observar-se-ão as disposições constantes desta instrução. 

Art. 5º O tabelionato de notas deverá encaminhar à ARE onde foi protocolizado o pedido de 
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cálculo para pagamento do imposto de que trata o § 1º do art. 1º, até o dia cinco do mês 

subseqüente, cópia das escrituras públicas lavradas no mês. 

Parágrafo único. A ARE, de posse das respectivas escrituras, encaminhadas na forma acima 

descrita, efetuará o lançamento de ofício no caso de constatar falta ou insuficiência de recolhimento 

do imposto devido. 

Art. 6º Na hipótese de o contribuinte necessitar da homologação do pagamento em caráter de 

urgência, deverá comparecer à ARE na qual foi protocolizado o pedido de cálculo com via da Guia de 

Recolhimento quitada e a escritura original. 

Art. 7º Aplicar-se-ão às hipóteses objeto da presente, no que couber e quando for o caso, as 

disposições constantes da Instrução SEFA/ITCMD n. 1, de 17 de março de 1989. 

Art. 8º Esta instrução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em Curitiba, em 03 de abril de 2007. 

 

HERON ARZUA 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA 

 
 


