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no Estado do Rio de Janeiro- Lei Nº 7.174 de 28 de dezembro 2015. 1 
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RESUMO: O presente artigo visa analisar a aplicação da Lei 7.174 de 2015, que 

alterou o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) no Estado do 

Rio de Janeiro, buscando clarear sua incidência e debater sobre os aspectos 

controvertidos existentes, considerando a previsão de aplicação da progressividade 

do imposto e da possibilidade da cobrança diferida nas doações com reserva de 
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usufruto e, consequentemente, o posicionamento do Poder Judiciário Fluminense 

acerca das mudanças surgidas com a nova legislação.  

Palavra-chave: Direito tributário. ITCMD. Progressividade de impostos reais. 

Capacidade contributiva. Doação com reserva de usufruto. Jurisprudência. 

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the application of Law 7,174 de 

2015, which amended the Tax of Transmission Causa Mortis and Donation (ITCMD) 

in the State of Rio de Janeiro, seeking to clarify its incidence and to discuss the 

controversial aspects, considering the application forecast the progressivity of the tax 

and the possibility of deferred collection in the donations with usufruct reserve and, 

consequently, the position of the Judiciary Fluminense on the changes that have 

arisen with the new legislation. 

Keyword: Tax Law. ITCMD. Progressivity of Real Taxes. Contributory Capacity. 

Donation with Usufruct Reserve. Jurisprudence. 
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O presente artigo tem como objeto de estudo o Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doação (ITCMD) do Estado do Rio de Janeiro instituído pela Lei 

estadual 1.427 de 1989, conforme disposto no artigo 155, I da Constituição Federal 

e no artigo 200 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que foi revogado pela 

Lei n. 7.174 em 2015, alterada recentemente pelo projeto de Lei nº 3.419/20172. 

O ITCMD é um dos impostos mais antigos na história, possuindo relatos da sua 

exigência desde Roma, sob a forma de vigésima sobre heranças e legados. No 

Brasil havia a décima da herança ou legado (Alvará de 17.06.1809) e, a partir de 

18913, coube aos Estados a cobrança do imposto causa mortis. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 155, 

inciso I, separou o imposto causa mortis do imposto inter vivos, atribuindo a 

cobrança desse último aos Municípios.  

Ademais, a Carta Magna inovou ao unir o imposto causa mortis ao imposto 

sobre doações, o que se justifica pelo fato de ambos consistirem na transmissão 

gratuita de bens e pela necessidade de se evitar a evasão fiscal. Isso porque, antes 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as transmissões de 

imóveis, quer por ato entre vivos, quer por motivos de morte, sujeitavam-se ao 

mesmo imposto estadual - o imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI).4 

O artigo discorrerá inicialmente sobre os aspectos gerais desse imposto para 

entendermos as temáticas mais atuais que envolvem o ITCMD, debatidas na esfera 

                                                           
2
 BRASIL. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/b263c3339c246a38832581
a30071afc3?OpenDocument. Acesso em: 15 de nov. de 2017. 
3
 Os parágrafos 8º e 9º do Alvará régio assim dispuseram: “§8.º Nenhuma quitação de herdeiro, ou de 

legatário, por efeito de testamento, poderá ser aceita em Juízo, nem se poderá com ela haver o testamento por 
cumprido, sem que a quitação tenha sido principalmente selada, pagando-se por este selo a décima da 
herança, ou legado, que efetivamente se arrecadar, não sendo os herdeiros, ou legatário, descendentes ou 
ascendentes do testador. §9.º Igualmente se praticará o mesmo com os herdeiros que não forem descendentes 
ou ascendentes ab intestato; com a diferença, porém, que o herdeiro, que for parente do falecido ab intestato 
até o segundo grau inclusive, sem que, tendo feito o inventário e constando por documento autêntico a 
quantia líquida da herança no documento, pelo qual se lhe houver de mandar passar mandado de entrega, 
tendo pôr o selo e com ele pago a décima da herança, que realmente arrecadar, e quinta parte, sendo parente 
fora do segundo grau”. FERNANDES, Regina Celi Pedrotti Vespero. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação – ITCMD. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 27. 
4
 SILVA, Leonardo Alberto Souza e. ITCMD: Realidade da incidência desse tributo na sucessão “causa mortis” no 

Estado do Rio de Janeiro. Niterói, 2016. p. 10. Disponível em: 
http://www.repositorio.uff.br/jspui/bitstream/1/4190/1/Artigo%20pdf%20-%20TCC%20-
20Leonardo%20Silva.pdf. Acesso em: 15 nov. 2017. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/b263c3339c246a38832581a30071afc3?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/b263c3339c246a38832581a30071afc3?OpenDocument
http://www.repositorio.uff.br/jspui/bitstream/1/4190/1/Artigo%20pdf%20-%20TCC%20-20Leonardo%20Silva.pdf
http://www.repositorio.uff.br/jspui/bitstream/1/4190/1/Artigo%20pdf%20-%20TCC%20-20Leonardo%20Silva.pdf
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estadual fluminense decorrente da nova regulamentação do ITCMD dada pela Lei 

Estadual n. 7.174 de 2015. 

Objetiva-se discutir as mudanças mais relevantes trazidas pela lei, 

principalmente a possibilidade de aplicação do princípio da capacidade contributiva 

aos impostos reais e da constitucionalidade da nova forma de cobrança do ITCMD 

nas doações com reserva de usufruto ocorridas sob o regime da Lei Estadual n. 

1.427 de 1989. 

Frisa-se que a matéria relativa à progressividade foi analisada pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 562.045-0 do Rio Grande do Sul, conquanto, antes da Lei n. 7.174 

de 2015, aquilo não era prevista na legislação Estadual. 

Em contrapartida, a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doação nas doações com reserva de usufruto era prevista na legislação brasileira, 

porém, com a nova lei, passou a ser tratada de forma diversa, o que vem causando 

consideráveis críticas quanto à previsão estabelecida. 

O artigo visa analisar a lei nova de forma descritiva-qualitativa, tendo como 

fonte bibliográfica, a jurisprudência e a doutrina. 

2. Aspectos fundamentais 

 

2.1. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) 

 

2.1.1. Competência e Função  

 

Até a Constituição Federal de 1988, o ITCMD e o ITBI eram um único imposto 

de competência do Estado, regulado nos artigos 35 a 425 do Código Tributário 

Nacional. 

O âmbito do imposto sobre transmissão causa mortis e doação, doravante 

simplesmente denominado ITCMD, está disposto no artigo 155, I, da Constituição 

Federal de 1988, que reserva aos Estados e ao Distrito Federal a competência para 

a sua instituição, sendo inicialmente regulamentado no Rio de Janeiro pela Lei 

                                                           
5
 BRASIL. Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Com 

pilado.htm>. Acesso em: 06 de nov. de 2017. 
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estadual 1.427 de 1989, que foi revogada recentemente pela Lei n. 7.174 de 2015, 

com entrada em vigor em de dezembro de 2015. 

O §1º do artigo 155 da CF/88, que estabelece: a) relativamente aos bens 

imóveis e respectivos direitos, o imposto pertence ao Estado da situação do bem ou 

ao Distrito Federal, se neste o bem estiver situado; b) relativamente aos bens 

móveis, títulos e créditos, o imposto pertence ao ente público (Estado ou Distrito 

Federal) onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador. 

No que tange a função, o ITCMD é um imposto fiscal, ou seja, que busca 

carrear recursos para os Estados e o Distrito Federal. Por conta disso, é um dos 

instrumentos fiscais do atual governo estadual para aumentar a receita originária 

com o fito de equilibrar o orçamento deficitário. 

 

Todavia, não se exclui a hipótese de que possa ter também função extrafiscal, 

porquanto neste tributo ela consistirá no desestimula ao acúmulo de riquezas, ou 

seja, na concentração da renda. No qual se insere a progressão de alíquota no 

tributo, que será tratada mais adiante. 

 

2.1.2.  Fato Gerador 

 

O Código Tributário Nacional adotou a denominação de fato gerador para 

caracterizar a situação de fato ou a situação jurídica que, ocorrendo, determina a 

incidência de determinado tributo. 

No que tange ao ITCMD, a lei prevê que os fatos geradores são a transmissão 

causa mortis de quaisquer bens ou direitos; e a doação de quaisquer bens ou 

direitos.  

 

Interessante tecer comentários sobre o significado do vocábulo transmissão. O 

doutrinador Eduardo Sabbag6 elucida que transmissão é a passagem jurídica da 

propriedade ou de bens e direitos de uma pessoa para outra. Ocorre em caráter não 

oneroso, seja pela ocorrência da morte (transmissão causa mortis), ou doação (ato 

de liberalidade). 

 

                                                           
6
 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1421. 
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Em âmbito estadual, o artigo 5º da Lei 7.174/15, além da transmissão de bens 

imóveis situados no Estado do Rio de Janeiro, ficou estipulado também que será 

devido o ITCMD na transmissão de bem móvel ou de bem imóvel situado no exterior, 

bem como de direitos a eles relativos, se nele estiver localizado o domicílio (a) do 

doador; (b) do donatário, quando o doador for domiciliado no exterior; (c) do falecido, 

na data da sucessão ou (d) do herdeiro ou legatário, quando o falecido, na data da 

sucessão, era residente ou domiciliado no exterior. 

O §§1° e 2° do artigo 5° trouxe definição legal de domicílio, qual seja, da 

pessoa física, a sua residência habitual. No caso de residência em mais de uma 

unidade federada, presume-se como domicílio tributário (a) o local onde, 

cumulativamente, possua residência e exerça profissão; ou (b) caso exerça 

profissão em mais de um local ou não possua residência, ou não exerça profissão, o 

endereço constante da declaração de Imposto de Renda e da pessoa jurídica, o 

estabelecimento que praticar o fato gerador do imposto.  

Essa disposição legal pode ainda acarretar discussão sobre violação ao 

princípio da territorialidade7, previsto no artigo 418 do Código Tributário Nacional. 

 

2.1.3. Contribuintes e responsáveis, suas obrigações e penalidades. 

 

Os contribuintes do ITCMD são: no caso das transmissões “causa mortis”, o 

herdeiro ou o legatário; nas doações, qualquer das partes atinentes à mesma, na 

forma da lei. 

Impende ressaltar que não é possível determinar-se o contribuinte a partir de 

dispositivo constitucional, restando aos Estados a liberdade para defini-lo.  

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei 7.174/15 no artigo 5° prevê como 

contribuinte o beneficiário, usufrutuário, cessionário, fiduciário, herdeiro, o legatário 

ou donatário, assim entendida a pessoa em favor da qual se opera a transmissão do 

bem ou direito, por doação ou causa mortis. 

                                                           
7
 LEITE, Cristiano da Cruz. RJ – Lei Estadual nº 7.174/2015 Novas Lei do Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e por Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Disponível em: http://britech.com.br/blog/mercad 
o/rj-lei-estadual-no-7-1742015-novas-lei-do-imposto-sobre-transmissao-%C2%B3causa-mortis%C2%B2-e-
pordoacao-de-quaisquer-bens-ou-direitos-itcmd/>. Acesso em: 06 de novembro de 2017. 
8
 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. 
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E, como novidade, o alargamento do rol de responsáveis solidários pelo 

pagamento do débito tributário devido pelo contribuinte. Anteriormente, só eram 

solidariamente responsáveis o inventariante ou o doador. Com a alteração 

legislativa, foram incluídos como solidariamente responsáveis:  

 

Artigo 11. São solidariamente obrigados pelo pagamento do crédito 

tributário devido pelo contribuinte ou responsável: 

I - o doador, o cedente ou o donatário quando não contribuinte; 

II - os notários, os registradores, os escrivães e os demais servidores 

do Poder Judiciário, em relação aos atos praticados por eles ou 

perante eles, em razão de seu ofício, que não exigirem o 

cumprimento do disposto na legislação tributária; 

III - a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a 

quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato 

que implique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos 

direitos e ações; 

IV - o inventariante ou o testamenteiro em relação aos atos que 

praticarem; 

V - o titular, o administrador e o servidor dos demais órgãos ou 

entidades de direito público ou privado onde se processe o registro, a 

anotação ou a averbação de doação; 

VI - qualquer pessoa natural ou jurídica que detenha a posse do bem 

transmitido ou doado; 

VII – o cessionário, inclusive na cessão onerosa, em relação ao 

imposto devido pela transmissão causa mortis dos direitos 

hereditários a ele cedidos; 

VIII – a pessoa natural ou jurídica que tenha interesse comum na 

situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; e 

IX – os coerdeiros, legatários e codonatários, em relação à totalidade 

do bem transmitido. 

 

No âmbito dos planos de previdência complementar com cobertura por 

sobrevivência também houve alteração, porque a lei arrolou como fato gerador a 

transmissão de valores e direitos relativos a planos de previdência complementar 

com cobertura por sobrevivência, estruturados sob regime financeiro de 

capitalização, tais como Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Vida Gerador de 

Benefício Livre (VGBL).  

Nesse caso, estabelece como responsáveis pela retenção e recolhimento do 

imposto as entidades de previdência complementar, bem como as sociedades 

seguradoras autorizadas (artigo 13, II da Lei 7.174/15). 
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A determinou, ainda, que o contribuinte deverá prestar ao Fisco declaração 

relativa à ocorrência do fato gerador do ITD e aos bens e direitos transmitidos, 

contendo todas as informações indispensáveis à efetivação do lançamento, mesmo 

nos casos de imunidade, não incidência, isenção ou suspensão do imposto.  

Tal declaração deverá ser apresentada nos seguintes prazos: até 60 dias 

contados da intimação: (i) da decisão homologatória do cálculo, na transmissão 

causa mortis que se processe sob o rito de inventário; (ii) da sentença 

homologatória, quando o inventário se processar sob a forma de arrolamento; ou (iii) 

da sentença de partilha judicial de bens, em especial nos casos de dissolução 

conjugal, alteração do regime de bens ou extinção de condomínio. 

Até 90 dias contados da data: (i) do óbito, nas sucessões processadas de 

forma extrajudicial; (ii) em que os bens se tornem passíveis de serem 

sobrepartilhados, desde que comprovados os requisitos previstos no Código de 

Processo Civil; ou (iii) em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da 

consolidação da propriedade, exceto no caso de doação da nua-propriedade. 

Antes da ocorrência da doação, com ou sem lavratura de instrumento público 

ou particular, ainda que fora do Estado; ou na forma e prazos estabelecidos em 

resolução do Secretário de Estado de Fazenda, nos casos de doações realizadas 

por meio de transferências financeiras para o exterior e do exterior para o país, bem 

como nas transmissões causa mortis de valores e direitos relativos a planos de 

previdência complementar tais como PGBL ou VGBL. 

Consequentemente, previu penalidades (artigo 37) para os contribuintes e 

responsáveis que não cumprirem determinadas obrigações, tais como: não prestar 

declaração nos prazos indicados acima: multa de 10% do valor do imposto devido, 

acrescida de dez pontos percentuais a cada doze meses adicionais, até o limite de 

40% do imposto devido, ou multa de 80% do valor do imposto devido, quando 

constatada a infração no curso de procedimento fiscal. 

Caso não declare nos prazos indicados acima, quando não exigível o imposto: 

multa de 450 UFIR-RJ9 por bem ou direito, cobrada em dobro quando constatada a 

infração no curso de procedimento fiscal; prestar declaração com omissão ou 

inexatidão que provoque a redução total ou parcial do imposto, inclusive relativa a 

imunidade, não incidência, isenção ou suspensão: multa de 20% do valor do imposto 

                                                           
9
 Atualmente R$ 1.220,35. 
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não pago ou multa de 100% do valor do imposto não pago quando caracteriza a 

intenção fraudulenta no curso de procedimento fiscal, ficando dispensada a multa 

caso feita a retificação antes da data inicial do vencimento do imposto. 

Por fim, caso não abra o processo judicial de inventário e partilha dentro de 2 

meses após a abertura da sucessão, acarretará em multa de 10% do valor do 

imposto devido, cobrada em dobro quando contatada a infração durante o curso de 

procedimento fiscal. 

 

2.1.4. Base de Cálculo e Alíquota 

 

É importante tratar da base de cálculo e alíquota conjuntamente, tendo em 

vista a estreita ligação entre esses dois institutos, pois é a partir da daquele que se 

definirá o quantum debeatur e a alíquota aplicável. 

 

A base de cálculo é o valor de mercado do bem ou direito transmitido (artigo 14 

da Lei 7.174/15), que será determinado por meio de avaliação judicial ou 

administrativa, que poderá considerar, dentre outros elementos, o valor declarado 

pelo contribuinte, valores praticados ou oferecidos em operações onerosas relativas 

aos bens e direitos transmitidos ou a similares, ou fixados para incidência de outros 

tributos, bem como indicadores de mercado e normas técnicas ou contábeis 

aplicáveis. 

 

Outra questão inovadora da lei, foram as bases de cálculo especificas, uma vez 

que, dependendo do objeto alvo do imposto, sejam bens imóveis, móveis ou direitos, 

há particularidades que devem ser atentadas na base de cálculo, por exemplo, tais 

como: a) moeda nacional: na transmissão de moeda nacional, em espécie, saldo em 

conta corrente ou aplicação financeira, inclusive na forma de fundo de investimento, 

a base de cálculo é o valor do montante na data do fato gerador, nas transmissões 

causa mortis ou na data do lançamento, nos casos de doação; b) veículos 

automotores: será adotada a mesma base de cálculo do Imposto sobre Veículos 

Automotores (IPVA); e c) PGBL ou VGBL (i) o valor total das quotas dos fundos de 

investimento, vinculados ao plano de que o falecido era titular na data do fato 

gerador, se o óbito ocorrer antes do recebimento do benefício; ou (ii) o valor total do 
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saldo da provisão matemática de benefício concedidos, na data do fato gerador, se o 

óbito ocorrer durante a fase de recebimento da renda. 

  

No que tange às alíquotas, inicialmente foram estabelecidas alíquotas 

majoradas e progressivas, de acordo com o valor da totalidade dos bens/direitos 

transmitidos, vigentes a partir de 28 de março de 2016, 4,5%, para valores até 

400.000 UFIRs-RJ e 5%, para valores acima de 400.000 UFIRs-RJ10 no texto 

original da lei 7.174/2015. 

A nova lei também estendeu o rol de isenções à transmissão de bens ao 

cônjuge, em virtude da comunicação decorrente do regime de bens do casamento, 

para o companheiro, em decorrência de união estável, situação já consolidada na 

jurisprudência. 

 

Contudo, em setembro de 2017, o governo do Estado do Rio de Janeiro enviou 

um projeto de lei n° 3.419/2017 com objetivo de alterar as redações do inciso XI do 

Artigo 8º e do o artigo 26, com sua vigência autorizada a partir de 2018, pretendendo 

novo aumento de alíquotas de forma escalonada e redução significativa da faixa de 

isenção. 

O presente projeto de lei foi aprovado, em 14 de novembro de 2017, pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fazendo com que o Rio de 

Janeiro passe a fazer parte do grupo de estados que tem o imposto mais alto, no 

limite permitido. 

 Com a alteração legislativa as alíquotas passaram a serem escalonadas entre 

4,5% (quatro e meio por cento) a 8% (oito por cento) da seguinte forma11: 

 

“Artigo 26 - O imposto é calculado aplicando-se, sobre o valor fixado 

para a base de cálculo, considerando-se a totalidade dos bens e 

direitos transmitidos, a alíquota de: 

I – 4,5% (quatro por cento), para valores até 100.000 UFIR-RJ; 

II – 6% (seis por cento), para valores acima de 200.000 UFIR-RJ e 

até 300.000 UFIR-RJ; 

                                                           
10

BRASIL. Lei n. 7.174, de 28 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/38c6d405dd5c89fd83257f1f0
06deb65?OpenDocument>. Acesso em: 06 de novembro de 2017. 
11

 Para ter uma ideia de valores em real, com a nova lei, imóveis entre R$ 191 mil e R$ 223 mil serão taxados 
em 4%, depois sobe para 4,5% em imóveis até R$ 320 mil. Até R$ 638 mil, o imposto sobe para 5%, de R$ 638 
mil a R$ 957 mil, com 6%. Para imóveis com valor entre R$ 957 mil a R$ 1,276 milhão, a cobrança é de 7%. A 
alíquota máxima de 8% é aplicada a imóveis com valores acima deste valor. 
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III – 7% (sete por cento), para valores acima de 300.000 UFIR-RJ e 

até 400.000 UFIR-RJ; 

IV - 8% (oito por cento) para valores acima de 400.000 UFIR-RJ.” 

 

A faixa de isenção da transmissão causa mortis de imóveis residenciais a 

pessoas físicas foi reduzida de 100.000 (cem mil) UFIRs-RJ para 60.000 (sessenta 

mil) UFIRs-RJ12. 

O governo justificou a redução da faixa de isenção porque "A faixa de isenção 

atual do ITD no Estado do Rio de Janeiro é uma das mais altas do Brasil, 100.000 

UFIRs. A imensa maioria das doações do Estado acabam por serem beneficiadas 

por esta dilatada faixa de isenção. Esta renúncia tributária, além de reduzir a 

arrecadação, não fomenta a economia estadual e não estimula a geração de 

empregos”13. 

 

Outra alteração interessante, e não menos importante, que adveio com a nova 

lei, foi o artigo 38 que cria a possibilidade da autoridade fiscal desconsiderar total ou 

parcialmente atos ou negócios jurídicos, a despeito de alegadamente onerosos, 

quando o adquirente não dispuser de capacidade financeira ou a contrapartida tiver 

valor significativamente inferior ao valor de mercado do bem ou direito adquirido, 

observados os procedimentos aplicáveis a tal desconsideração, previstos na 

legislação estadual. 

 

Essa previsão vem com objetivo de desmascarar planejamentos tributários que 

tem por único objetivo pagar menos tributos por meio de atos jurídicos simulados, 

que não tem qualquer lastro com a realidade, bem como evitar lavagem de dinheiro.  

  

3. A aplicação do Princípio da Capacidade Contributiva no ITCMD 

Fluminense. 

 

No Direito Tributário a igualdade se realiza através do princípio da capacidade 

contributiva, pois somente garantida a satisfação das necessidades mínimas, 

                                                           
12

 Atualmente, estão isentos imóveis com valores até R$ 320 mil. Com a nova lei, o teto para isenção cai para 
R$ 191 mil em 1 de janeiro de 2018. 
13

 PORTAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALERJ analisa projetos do executivo 
nesta semana. Rio de Janeiro, 15 nov. 2017. Disponível em: 
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/41384?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/41384?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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comuns a todos, é que se poderá tratar desigualmente os desiguais, discriminando-

os legalmente com base nas respectivas riquezas diversas.14 

Ele está expressamente previsto na Constituição Federal no artigo 145, §1°, 

nos seguintes termos: 

 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 

facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 

individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. 

 

O princípio da capacidade contributiva exprime a justiça fiscal objetivada pela 

Constituição, permeando não só a edição das normas, mas também a sua aplicação 

no caso concreto. Adquirindo, assim, dupla natureza: uma negativa, a conter ou 

nulificar qualquer ato do poder público que se desvie da justiça fiscal objetivada pela 

constituição, e outra positiva, de exigir do Estado conduta que preencha lacunas 

legislativas que ensejem violações a este princípio.15 

Sendo cento que a técnica da progressividade é um instrumento por excelência 

para aferição da capacidade contributiva, uma vez tributação ad valorem, 

normalmente usada para tributos reais, com a especificação de única alíquota é 

insensível à intensidade econômica da base que se está tributando, circunstância 

que pode gerar distorções que igualam sujeitos passivos que, na verdade, ostentam 

situações diversas. 

Portanto, a adoção da progressividade no ITCMD fluminense foi acertada por 

buscar cumprir o princípio da capacidade contributiva. 

3.1. Quanto à progressão de alíquota implementada pela Lei n° 7.174 de 2015. 

 

Não obstante o Código Tributário Nacional referir-se a um imposto de 

transmissão que a rigor não há mais desde 1988, pode-se extrair do artigo 38, que a 

base de cálculo do imposto de transmissão é o valor venal dos bens e direitos 

                                                           
14

 Oliveira, José Marcos Domingues de. Direito tributário: capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do 
princípio. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 52. 
15

 Oliveira, José Marcos Domingues de., op. cit., p. 73.  
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transmitidos, seja pelo falecimento ou pela doação. E, como já mencionado acima, a 

lei estadual previu que será o valor de mercado calculado pela administração ou 

pelo Poder Judiciário. 

De acordo com o artigo 155, §1º, IV, da Constituição Federal, a fixação das 

alíquotas máximas do ITCMD é de competência do Senado Federal. Nesse sentido, 

o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n° 218.086-8/PE julgou que se 

os entes competentes para a instituição do referido imposto, Estados e Distrito 

Federal, quiserem manter a alíquota sempre no limite máximo fixado pelo Senado, 

estes não poderão criar lei que se atrele genericamente a essa alíquota máxima de 

forma a variar posteriormente com ela, e sim criar uma nova lei a cada alteração de 

alíquota. 

 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALÍQUOTA 

DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E "INTER 

VIVOS" (DOAÇÃO), NO ESTADO DE PERNAMBUCO. ALEGAÇÃO 

DE OFENSA AO ARTIGO 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. 

Como salientado na decisão agravada, "inexistem as alegadas 

ofensas ao artigo 155 e 1º da Carta Magna Federal, porquanto o 

acórdão recorrido não negou que o Estado-membro tenha 

competência para instituir impostos estaduais, nem que o Senado seja 

competente para fixar a alíquota máxima para os impostos de 

transmissão "mortis causa" e de doação, mas, sim, sustentou 

corretamente que ele, por força do artigo 150, I, da Carta Magna só 

pode aumentar tributo por lei estadual específica e não por meio de lei 

que se atrele genericamente a essa alíquota máxima fixada pelo 

Senado e varie posteriormente com ela, até porque o princípio da 

anterioridade, a que está sujeita essa lei estadual de aumento, diz 

respeito ao exercício financeiro em que ela haja sido publicada e não, 

"per relationem", à resolução do Senado que aumentou o limite 

máximo da alíquota". 2. Precedentes de ambas as Turmas do S.T.F., 

no mesmo sentido. 3. Agravo improvido. (RE 218086 AgR, Relator 

(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 

08/02/2000, DJ 17-03-2000 PP-00021 EMENT VOL-01983-04 PP-

00804)16 

 

                                                           
16

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE-AgR 218.086-8/PE. Julgado em 8 de fevereiro de 2000. Relator: 
Ministro Sydney Sanches. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&doc 
ID= 331514>. Acesso em 12 de novembro de 2017. 
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O Senado Federal fixou, então, a alíquota máxima em 8%, a qual está definida 

no artigo 1° da Resolução n° 9 de 199217, e no seu artigo 2° esta determinou que “as 

alíquotas dos fixadas em lei estadual, poderão ser progressivas em função do 

quinhão que cada herdeiro efetivamente receber, nos termos da Constituição 

Federal. ”  

Essa previsão era muito refutada tendo em vista que o posicionamento da 

doutrina e do Supremo Tribunal Federal eram no sentido que impostos reais não 

poderiam ter alíquotas progressivas. 

Contudo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi alterado no 

julgamento do recurso extraordinário n° 562.045-018, em 2013, em sede repercussão 

geral, quando reconheceu a compatibilidade da progressão de alíquotas em 

impostos reais, sem a necessidade de autorização constitucional específica.  

O entendimento pretérito se baseava na ideia de que apenas quando o imposto 

fosse pessoal que a capacidade contributiva do contribuinte poderia ser averiguada 

ao passo que nos impostos reais a aplicação da progressividade dependeria de 

previsão expressa da Constituição Federal. 

Nos votos de divergência vencedores do Ministro Eros Grau e da Ministra 

Carmen Lúcia ficaram expressamente consignados que todos os impostos podem e 

devem guardar relação com a capacidade contributiva do contribuinte, com objetivo 

de concretizar o princípio da capacidade contributiva, nos termos do § 1º do artigo 

145 da Constituição Federal. E uma dessa maneiras é a adoção da técnica de 

progressividade para assegurar a aferição da capacidade econômica do contribuinte. 

A recente Lei n.7.174 de 2015, do Estado do Rio de Janeiro, dispõe 

exatamente sobre alíquotas progressivas no ITCMD, positivando princípio da 

capacidade contributiva e seguindo o atual entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. 

                                                           
17

 BRASIL. Senado Federal. Resolução n. 9. Publicado no DOU de 5 de maio de 1991. Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=136383>. Acesso em 12 de novembro de 
2017. 
18

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 562.045-0/RS. Julgado em 6 de fevereiro de 2013. Relator: Ministro 
Ricardo Lewandowski. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630039. Acesso em 12 de novembro de 
2017. 
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Outra forma que a nova norma estadual aplica o princípio da capacidade 

contributiva foi a instituição de isenção para transmissão causa mortis de bens e 

direitos cujo valor total não ultrapasse o equivalente a 13.000 UFIRs-RJ; doação, em 

dinheiro, de valor que não ultrapasse o equivalente a 11.250 UFIRs-RJ; e a 

transmissão causa mortis de imóveis residenciais a pessoas físicas, desde que a 

soma do valor dos mesmos não ultrapasse o valor equivalente a 100.000 UFIRs-RJ 

até 31 de dezembro de 2017, uma vez que a faixa de isenção foi reduzida para 

60.000 UFRIs-RJ com projeto de lei n° 3.419/2017, aprovado pela ALERJ em 

novembro 2017. 

Maneira pela qual a lei presume que as taxações de fatos geradores supra 

elencados atingiriam o mínimo existencial do contribuinte, respeitando, assim, a 

capacidade contributiva do indivíduo.  

3.2. Problemática aplicação da Lei n. 7.174 de 2015 nas doações com reserva 

de usufruto ocorridas sob o regime da Lei n. 1.427 de 1989. 

O usufruto é direito real sobre coisa alheia, tem caráter personalíssimo, não 

admite transmissão, e confere ao usufrutuário à posse, uso, administração e 

percepção dos frutos sobre a coisa alheira, na forma do artigo 1.225, IV e 1.394, 

ambos do Código Civil19. 

O artigo 11, inciso I, da Lei n. 1.427 de 1989, ora revogada, previa que tanto a 

instituição quanto a extinção de usufruto ocasionavam a ocorrência de fatos 

geradores que acarretavam a incidência do ITCMD. Em ambos os casos, a base de 

cálculo era de 50% do valor do bem ou direito.  

Sucede-se que, com o advento da Lei n. 7.174 de 2015, a extinção de usufruto 

ou de qualquer outro direito real passou a não ser mais hipótese de incidência do 

imposto.  

Com essa mudança, conforme previsão do artigo 7º, III, da nova lei, os 

contribuintes terão que recolher o tributo em sua totalidade no momento da doação, 

ou seja, na instituição do usufruto. 

                                                           
19

 "Artigo 1.225. São direitos reais: [...] IV - o usufruto; [...]; Artigo 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, 
uso, administração e percepção dos frutos." 
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A Fazenda Estadual sustentava que havia um fracionamento da propriedade no 

momento da doação com reserva de usufruto, sendo devido o imposto quando da 

morte ou renúncia do usufrutuário, porque se estaria transmitindo ao nu-proprietário 

as faculdades, que este não possuía, de dispôs e reivindicar o bem. Contudo, essa 

fundamentação não prosperou. 

Inicialmente, porque não há, na verdade, nova transmissão de direitos, mas 

consolidação da propriedade nas mãos de quem já passou a detê-la, no momento 

da doação, ficando apenas as faculdades de usar e fruir, de forma efêmera, com o 

usufrutuário. 

Logo, a extinção do usufruto não caracterizaria uma transmissão de bens e 

direitos, não ocorrendo, consequentemente, fato gerador do ITCMD. 

Esse entendimento já era consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, ao ponto de ser editado o Enunciado n° 7 do Egrégio Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, emitido em 21 de   

novembro de 2013, que concluiu que a extinção do usufruto por renúncia ou morte 

não é fato apto a gerar nova cobrança de ITCMD, sob pena de incorrer bitributação, 

uma vez que a doação constitui fato do imposto de transmissão inter vivos.  

MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IMPOSTO DE 

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E POR DOAÇÃO - ITCMD EM 

CASO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO, POR MORTE DO 

USUFRUTUÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS 

MÃOS DO NU-PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA 

DE BENS E DIREITOS A TÍTULO NÃO ONEROSO. INEXIGILIDADE 

DO ITCMD. CONCESSÃO DA ORDEM. Imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação. Doação com reserva de usufruto. Cobrança 

do 

ITCMD para que seja efetuado o cancelamento do usufruto. Extinção 

do usufruto pela morte do usufrutuário. Impetrante que alega já ser 

proprietária do imóvel e ter efetuado o recolhimento do IMPOSTO DE 

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E POR DOAÇÃO - ITCMD na 

ocasião em que foi feita a doação com reserva, sendo indevida nova 

cobrança do imposto, para cancelamento do usufruto, uma vez que 

não ocorreu o fato gerador do tributo. Impetrado que sustenta sua 
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ilegitimidade passiva e ser devida a cobrança do imposto, pela 

transmissão ao nu-proprietário das faculdades de dispor e reivindicar 

o bem. Legitimidade do Secretário de Fazenda para figurar no polo 

passivo, pois é a autoridade máxima dentro da estrutura hierárquica 

em que contidas as Auditorias e, ainda que não tenha cometido o ato 

impugnado, tem o poder de corrigir a ilegalidade apontada e de 

estabelecer diretrizes para os órgãos de fiscalização. Morte do 

usufrutuário, que não importa em transmissão de bens ou direitos 

sobre o imóvel, mas sim em simples consolidação plena da 

propriedade na pessoa do nu-proprietário. Doação que constitui fato 

gerador do imposto de transmissão "inter vivos". Inocorrência de fato 

gerador do imposto sobre transmissão causa mortis e doação - 

ITCMD quando da extinção do usufruto. Entendimento consolidado 

no Enunciado nº 7 do Egrégio Conselho da Magistratura emitido em 

21/11/2013. Necessidade de concessão da segurança para se 

reconhecer a inexigibilidade do ITCMD, na hipótese, por se tratar de 

extinção de usufruto, em razão da morte do usufrutuário. 

Precedentes. 

Agravo Interno Prejudicado. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.20  

 

Jurisprudência esta abraçada pela nova legislação do ITCMD fluminense no 

artigo 7°, inciso III da Lei n° 7.174/1521.    

  “Artigo 7º O imposto não incide: 

(...). 

III – na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real;” 

 

Outro problema que o art. 42 da Lei n° 7.174 trouxe foi aplicação da legislação 

tributária para o passado, uma vez que as doações com reserva de usufruto 

realizada sob a validade da antiga Lei n° 1.427/89, o tributo incidia sobre 50% do 

                                                           
20

 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mandado de Segurança n° 00642022520168190000. Relator: 
Lúcio Durante. Rio de Janeiro, 11 abr. 2017, Décima Nona Câmara Cível. Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3377604&PageSeq=0. Acesso em: 13 de nov. 
2017. 
21

BRASIL. Lei n. 7.174, de 28 de dezembro de 2015. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/38c6d405dd5c89fd83257f1f0
06deb65?OpenDocument>. Acesso em: 13 de nov. 2017. 

http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ImpressaoConsJuris.aspx?CodDoc=3377604&PageSeq=0


Página 18 de 25 
 

bem transferido no momento da instituição, recolhendo a posteriori os outros 50% na 

sua extinção. 

Artigo 42. Por ocasião da extinção de direito real reservado pelo 

transmitente quando da transmissão da titularidade do bem, 

realizada anteriormente à produção de efeitos deste artigo, deverá 

ser paga a segunda parcela do imposto, em complemento à primeira 

parcela de 50% (cinquenta por cento), recolhida no momento da 

ocorrência do fato gerador. 

A redação desse artigo, indiretamente, demonstra que haveria de certa forma 

um fracionamento do pagamento do imposto, o que é diverso do que ocorria com a 

lei anterior, na qual eram previstos dois fatos geradores distintos. 

Todavia, de acordo com previsão expressa do Código Tributário Nacional, em 

seu artigo 105, a legislação tributária será aplicada de forma imediata aos fatos 

geradores futuros e aos pendentes, sendo esses compreendidos como aqueles cuja 

ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa.  

Acerca do momento em que se considera ocorrido o fato gerador, cabe a 

análise do caput e incisos do artigo 116 também do Código Tributário Nacional: 

Artigo 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 

ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 

verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 

efeitos que normalmente lhe são próprios; 

 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

O fato gerador do ITCMD se enquadra no referido inciso II, tendo em vista que 

se trata de um fato gerador definido com base em uma situação jurídica. Nessa 

toada, como a situação já é disciplinada em outra norma, de outro ramo do direito, 

que no caso seria a lei civil, deverá se buscar no direito aplicável a definição do 

momento em que a situação está definitivamente constituída. 

A legislação tributária é aplicável apenas aos fatos geradores futuros, não 

sendo possível a cobrança de um tributo cujo fato gerador sequer ocorreu.  

Demonstra-se então que não seria possível a cobrança de um imposto relativo 

a um fato gerador que não mais é previsto, não podendo uma nova lei, que não 
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prevê tal hipótese de incidência, cobrar do contribuinte valores referentes a um fato 

gerador que nem ao menos ocorreu quando da vigência da lei que o constituía. 

No caso do usufruto, pela antiga Lei n. 1.427 de 1989, como dito, existiam dois 

fatos geradores diversos, um no momento da instituição do usufruto e um na sua 

extinção. Contudo, a nova Lei n. 7.174 de 2015 estipulou como fato gerador apenas 

o momento da doação com reserva de usufruto. 

Pela nova lei, o recolhimento do ITCMD da “segunda parcela do imposto” 

deverá ser feito de acordo com as regras trazidas pela lei nova, em relação às 

alíquotas e progressividade do imposto, apesar da “primeira parcela” ter sido paga 

quando a Lei n. 1.427 de 1989 ainda estava em vigor. 

Desta forma, creia-se que a nova legislatura fluminense passou a prever de 

forma criticável a possibilidade de cobrança do imposto quando da extinção do 

usufruto na forma do artigo 42, não obstante a jurisprudência estadual e, até mesmo 

a nova lei de ITCMD, no seu artigo 7º, III, não permite a tributação da extinção do 

usufruto.  

Problema este que já estaria resolvido com a exclusão da incidência na 

extinção do usufruto, ressurgiu com a previsão do art. 42 da nova lei. 

   

4. Conclusão  

A legislação tributária brasileira é muito complexa e demasiadamente extensa, 

motivo pelo qual é importante o estudo de toda nova lei publicada para que o 

contribuinte não seja prejudicado com afã arrecadatório do estado, principalmente, 

no estado do Rio de Janeiro que passa por momento financeiro complicado e 

necessita arrecadar mais com objetivo de equilibrar as constas públicas. 

Contudo, ao em vez de cortas privilégios dos donos do poder, preferem 

abocanhar o dinheiro do contribuinte fluminense de inúmeras formas. Portanto, 

qualquer mudança legislativa estadual que passe desapercebido por alguma forma 

peculiar de cobrança deve ser debatida e combatida se for o caso.  

As mudanças trazidas pela Lei n. 7.174 de 2015, a princípio, são de fácil 

compreensão, porém a sua leitura se torna imprescindível para quem está diante de 
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um possível pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 

bens localizados no estado fluminense. 

A lei trouxe diversas modificações, sendo algumas negativas e outras positivas. 

A cobrança no atual cenário econômico não é muito bem-vinda, pois a adequação 

da realidade seria um passo mais interessante e eficaz.  

No caso dos planos de previdência complementar com cobertura por 

sobrevivência que passaram a ser considerados como fatos geradores do imposto, 

demonstra que o interesse arrecadatório do estado está crescente, uma vez que 

muitos contribuintes realizam tais planos com objetivo, durante anos e com sacrifício, 

para deixar uma situação confortável para os parentes mais caros em um momento 

complicado, que é o falecimento, o estado deseja tributar essas econômicas. 

De igual forma, é a previsão de tributação de bens fora das fronteiras 

estaduais, tal previsão poderá, quiçá, conflito de competência tributária com outros 

entes, o que traz mais conflito jurídico do que pacificação para o contribuinte, que 

ficará na disputa entre os entes tributantes. 

Por outro lado, não obstante alguns entenderem que seria algo prejudicial, para 

muitos a aplicação do princípio da capacidade contributiva no ITCMD é uma grande 

vantagem, justamente para aqueles que possuem essa capacidade reduzida.  

O referido princípio, como foi dito no segundo capítulo do presente artigo, está 

diretamente ligado ao princípio da isonomia, por ser considerado como a principal 

referência de desigualdade a ser ponderada na concessão de tratamento 

diferenciado aos contribuintes. 

Contudo, com a alteração realizada em novembro de 2017 pela Lei Estadual n° 

7.786/17 alterou significativamente as alíquotas, aumentou o teto para 8% (oito por 

cento) de forma escalonada e reduzindo drasticamente a faixa de isenção. 

Entretanto, a Lei Estadual n° 7.786/17 teve sua eficácia suspensa pelo Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, que deferiu pedido de liminar apresentado na 

representação de inconstitucionalidade pela OAB/RJ, em 08 de Janeiro de 2018.  

 Na representação, a Ordem afirma que o artigo 5º da Lei Estadual 7786/2017 

(que estipula o dia 1 º de janeiro para que as alterações comecem a surtir efeito) 
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viola o princípio da anterioridade nonagesimal (ou “noventena”), estabelecido tanto 

pela Constituição Estadual quanto pela Federal, bem como a majoração das 

alíquotas e a redução das isenções configuram confisco, proibido pela Constituição 

Federal. 

Em paralelo, estava em trâmite no Supremo Tribunal Federal a Suspensão de 

Liminar n° 1145 que, no dia 11 de abril de 2018, teve decisão da Presidente do STF, 

Ministra Cármen Lúcia, para afastar integralmente os efeitos da decisão cautelar do 

órgão especial carioca. 

Entendeu a Ministra que, já tendo decorridos os noventa dias, é 

desproporcional manter a suspensão da lei estadual até o julgamento final da ação. 

Com isso, autorizou a cobrança do ITCMD pelo Rio de Janeiro, nos termos da Lei 

estadual n. 7.786/2017, a partir da publicação da sua decisão.22 

Nesse sentido, mais de 13 Estados da Federação já alteraram suas legislações 

internas sobre o ITCMD, aumentando as alíquotas e prevendo o escalonamento, a 

fim de aumentar a sua arrecadação fiscal e possibilitar o cumprimento da agenda 

orçamentária. 

As justificativas do governo para essa alteração foram por conta da crise 

econômica (novamente) que atinge o estado desde 2014, que levou o governo a 

decretar calamidade financeira em 2016 tendo em vista que o endividamento de 

232% da Receita Corrente Liquida que o impede o governo de pegar novos 

empréstimos. 

Até é compreensível que isenções fiscais em um cenário de crise, como o 

atual, não é concebível que se mantenha esse benefício que não aumenta a 

competitividade do estado; não gera empregos e renda; não atrai investimentos; 

reduz as receitas tributárias. Todavia, reduzir mais que a metade a isenção seria 

praticamente extingui-la. 

Em vez do governo reduzir drasticamente a faixa de isenção, poderia mantê-la 

com alguns critérios subjetivos do contribuinte (localização do imóvel, renda do 

contribuinte), com objetivo de alcançar de forma mais precisa a capacidade 
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contributiva ou, quiçá, acrescentar alíquotas de 4,5% (quatro e meio por cento) para 

baixo. 

A incidência do imposto na extinção da doação com reserva de usufruto ainda 

será tema de grande discussão na doutrina e jurisprudência, vez que apesar na 

nova lei não prever essa situação como uma hipótese de incidência, definiu que 

nesse momento fático o imposto deveria ser pago.  

Este dispositivo legal afronta o princípio da segurança jurídica e da tipicidade 

tributária, pois estar-se-ia aplicando uma norma de forma retroativa em prejudicial ao 

contribuinte, devendo-se aplicar a lei mais benéfica e tributa fatos jurídicos que não 

são geradores de tributos, pois a legislação civil prevê de forma diversa do que a 

tributária, sendo esta ter que seguir aquela. 

Ademais, a tendência é que o Estado do Rio de Janeiro procure outras formas 

uma vez que faz parte do acordo entre os entes para que fosse congelado o 

pagamento das dívidas da União e instituições financeiras. 

Vale destacar, ainda, que o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(Confaz), em setembro de 2015, iniciou uma grande discussão sobre o aumento da 

alíquota a nível nacional e encaminhou um projeto de resolução ao Senado Federal 

para aumento da alíquota de ITCMD de 8% para 20%, sob o pretexto de que o 

imposto brasileiro sobre herança é um dos menores do mundo e considerando o 

atual quadro de dificuldades financeiras dos governos subnacionais, e, tendo em 

conta que uma tributação mais justa e que impacta menos as relações econômicas é 

aquela que é feita se sobretaxando os contribuintes mais aquinhoados, e portanto 

sujeitos aos impostos diretos, e não aumentando impostos que afetam a população 

como um todo, pobres e ricos, como ocorre com os indiretos, prática esta já comum 

nos países desenvolvidos23. 

Desta forma, conclui-se que, na generalidade, a Lei Estadual n. 7.174 de 2015 

trouxe mais prejuízos do que benefícios aos contribuintes, principalmente no que 

concerne ao âmbito financeiro, por terem que pagar o imposto em mais situações 
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fáticas. Conquanto, regularizou situações que causavam dúvidas, facilitando a 

aplicação da lei pelos operadores do direito em alguns casos. 
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