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O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD integra 

a gama de tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal, incidindo 

sobre a transmissão gratuita de quaisquer bens (móveis e imóveis) e direitos, a 

título de doação ou herança (artigo 155, I, da Constituição Federal). 

O Texto Constitucional, prevendo possíveis conflitos de competência2 

entre os entes estaduais com relação às transferências concretizadas no âmbito 

território nacional, prescreveu desde logo soluções sobre quem possuiria 

capacidade tributária ativa para exigir o imposto. Tratam-se das regras 

esculpidas no § 1º, incisos I e II, do supracitado artigo, segundo as quais 

possuiria legitimidade para cobrar o tributo: 

 

1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o Estado/Distrito Federal 

em que estiver localizado o bem; e 

2. Em casos relativos a bens móveis, títulos e créditos, o Estado/Distrito Federal 

onde se processar o inventário ou tiver domicílio o doador. 

 

Ou seja, se o doador de determinado terreno localizado no Município de 

Recife/PE for domiciliado em Curitiba/PR, o ITCMD será devido ao Estado de 

Pernambuco (território em que se encontra o imóvel). Todavia, se este mesmo 

doador for transferir um bem móvel ou algum direito, como, por exemplo, uma 

 
1 O autor advoga na área de Direito Tributário no escritório Advocacia Felippe e Isfer – AFI, é 
especialista em Direito Tributário Empresarial e Processual Tributário pela PUC/PR, graduado 
em Direito pela Faculdade de Direito Curitiba – FDC e graduando no curso de Ciências Contábeis 
da Fipecafi. 
2 Com isso, a CF evitou discussões sobre qual Estado seria o credor do ITCMD em determinadas 
situações que ultrapassem o território de apenas um ente. 



 

 

joia ou uma participação societária, o imposto será devido ao Estado do Paraná, 

pois é o local de seu domicílio, ainda que a empresa ou o objeto estejam situados 

em território distinto do paranaense. 

Todavia, em transmissões que envolvam elementos de conexão com país 

estrangeiro – exemplo, quando o transmitente tem domicílio ou residência no 

exterior; ou os bens inventariados ou doados estejam localizados no exterior; ou 

o próprio inventário seja realizado fora do Brasil – a Constituição Federal não 

solucionou diretamente o assunto, atribuindo a lei complementar a função de 

regulamentar como ocorreria a tributação neste cenário, nos termos do artigo 

155, § 1º, inciso III, alíneas “a” e “b”, in verbis: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos 

(...) 

§ 1º O imposto previsto no inciso I: 

(...) 

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu 

inventário processado no exterior; 

 

Como, até o presente momento, essa lei complementar não foi criada pelo 

Congresso Nacional3, alguns estados brasileiros, com fulcro no artigo 24, § 3º, 

da CF4, e no artigo 34, § 3º, do ADCT5, compreenderam que estariam 

autorizados a editar normas regulamentando a tributação nessas específicas 

situações e assim o fizeram com disposições prevendo a incidência do ITCMD. 

A título exemplificativo, transcreve-se o que positivou a Lei n.º 18.573/15 

do Estado do Paraná: 

 
3 Poder responsável pela elaboração de Leis Complementares, as quais tratam de matérias 
específicas expressamente determinadas no Texto Constitucional e que necessitam de 
aprovação pela maioria absoluta do Congresso Nacional.  
4 Art. 24, § 3º, da CF: Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
5 Art. 34, § 3º, do ADCT: Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela 
previsto. 



 

 

 

Art. 8º O ITCMD também incidirá sobre a transmissão: 

§ 1º A transmissão de propriedade ou de domínio útil, de bem imóvel situado 

neste Estado, e de direito a ele relativo, sujeita-se ao imposto, ainda que: 

I - o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outro Estado, no 

Distrito Federal ou no exterior; 

(...) 

§ 3º O imposto também é devido se o doador residir ou tiver domicílio no 

exterior, ou se o de cujus era residente ou teve seu inventário processado 

fora do país: 

I - no caso de bens imóveis e de direitos a eles relativos, quando os bens se 

encontrarem no território do Estado; 

II - no caso de bens móveis e de direitos a eles relativos, quando os bens se 

encontrarem no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste 

Estado; 

III - no caso de bens incorpóreos, quando o ato de sua transferência ou 

liquidação ocorrer neste Estado, ou quando ocorrer no exterior e o herdeiro, 

legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado. (Grifou-se). 

 

Depreende-se, então, que o Estado do Paraná editou lei prevendo o 

pagamento do ITCMD para seus cofres em diversas operações que contemplam 

elementos de conexão com o exterior, o que poderia acarretar em uma 

bitributação internacional ao contribuinte. 

Em atenção a essa regulamentação, a qual não é isolada no Paraná –

videm-se as Leis n.os 10.705/00 (São Paulo),  7.174/15 e 1.427/89 (Rio de 

Janeiro), 14.941/03 (Minas Gerais) e 3.804/06 (Distrito Federal) – instaurou-se 

debate sobre tais normativas serem ou não constitucionais e, 

consequentemente, se a cobrança do ITCMD seria válida. 

Ante a relevância do tema, este foi objeto do Recurso Extraordinário n.º 

851.108, com repercussão geral reconhecida (tema 825)6. Na oportunidade, a 

 
6 Descrição do tema 825: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 24, I, e § 3º, 
e 155, I, e § 1º, II e III, b, da Constituição Federal e do art. 34, § 3º e § 4º, do ADCT, a possibilidade 
de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, 
§ 3º, da CF e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer 
as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, 
§ 1º, III, a e b, da Lei Maior. 



 

 

maioria dos Ministros da Suprema Corte (7x4) firmou entendimento de que, nada 

obstante a Constituição Federal ter garantido a competência tributária dos 

Estados e do Distrito Federal sobre o ITCMD, estes não poderiam instituir sua 

cobrança por meio de lei própria quando existir algum fragmento de ligação com 

países estrangeiros. 

De acordo com a decisão, o Texto Maior foi claro ao determinar que a 

regulamentação da matéria em comento, por envolver possíveis conflitos de 

competência, bem como por se tratar de normas gerais em matéria de legislação 

tributária, estaria reservada a lei complementar, seja em razão do que dispõe o 

artigo 146, I e III, “a”, da CF7 ou do que prevê o artigo 155, § 1º, inciso III, alíneas 

“a” e “b, da CF. 

Desse modo, a Suprema Corte fixou o seguinte entendimento: é vedado 

aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no 

art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal, sem a intervenção da lei complementar 

exigida pelo referido dispositivo constitucional. 

Na ocasião, também foram modulados os efeitos da decisão, de tal forma 

que ela somente será válida para “fatos geradores” ocorridos após a publicação 

do acórdão, salvo os que já são objeto de discussões judiciais ainda não 

transitadas em julgado. 

Na prática, pode-se extrair da decisão que os Estados brasileiros e o 

Distrito Federal não podem cobrar o ITCMD, até a publicação de Lei 

Complementar pelo Congresso Nacional regulamentando o tema, nas seguintes 

situações: 

 

 
7 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios; (...) 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados 
nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 



 

 

(i) quando o transmitente do bem tem domicílio ou residência 

no exterior, estando ou não o bem localizado em algum Estado 

brasileiro; 

(ii) caso os bens inventariados ou doados estejam localizados 

no exterior, ainda que o doador ou de cujus resida ou seja 

domiciliado no Brasil; e 

(iii) na hipótese de o inventário ser processado fora do Brasil. 

 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA DECISÃO E O QUE PODE SER FEITO PELOS 

CONTRIBUINTES? 

 

O acórdão do Supremo Tribunal Federal é de extrema importância para 

planejamentos patrimoniais e sucessórios, pois, a título exemplificativo, caso o 

doador tenha imóveis situados em país estrangeiro e deseje transferir para 

algum terceiro residente no Brasil, poderá efetuar a operação sem o pagamento 

do ITCMD a algum estado brasileiro. 

Portanto, essa é uma ótima oportunidade para dar andamento a projetos 

desta natureza, antes que seja publicada Lei Complementar regulamentando o 

tema. 

Inclusive, o momento se revela ainda mais adequado, pois já está em 

trâmite perante a Câmara dos Deputados um projeto de LC sobre a matéria (PLP 

n.º 37/2021, apensado ao PLP n.º 363/2013), o qual determina o pagamento do 

ITCMD: 

 

(i) “ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver 

domicílio o doador”, em relação aos bens imóveis, móveis, títulos ou 

créditos localizados no exterior (artigo 2º, inciso I, II e §1º, do projeto de 

lei); 

(ii) ao Estado em que tiver domicílio o beneficiário dos bens ou direitos, 

quando o doador for domiciliado ou residente no exterior ou se o falecido 

tiver seu inventário processado no exterior (artigo §2º, incisos I e II, do 

projeto de lei); 


