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A CONEXÃO ENTRE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E 

DOAÇÃO E O PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE 

 

Grazielle Oliveira Araújo do Nascimento* 

 

RESUMO 

O presente artigo trata do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) 

dando importância a sua vinculação com o Princípio da Progressividade, tendo por objetivo 

principal evidenciar as diferentes perspectivas da associação entre os institutos. Para tanto, 

será feita a análise da formação do imposto estudado, considerando as alterações realizadas 

em algumas Constituições Federais e exibir-se-á os apoios legais do citado princípio. 

Ademais, serão apontados possíveis limites e impeditivos da interligação. Como também, 

haverá indicações de alguns fundamentos, a exemplo, do valor da herança e/ou doação e do 

grau de parentesco. Por fim, visa-se demonstrar a utilização dessa relação como instrumento 

de intervenção estatal e de justiça social. No tocante a metodologia, houve a priorização do 

método exploratório, com base na pesquisa bibliográfica, documental e utilização de casos 

práticos.  

Palavras-chave: Direito Tributário. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 

Princípio da Progressividade. Capacidade Contributiva. Justiça Social.   

 

ABSTRACT 

This article deals with the Tax on Transmission Cause of Mortality and Donation (ITCMD) 

giving importance to its link with the Principle of Progressivity, with the main objective to 

highlight the different perspectives of the association between the institutes. For this purpose, 

an analysis of the formation of the studied tax will be made, considering the changes made in 

some Federal Constitutions and the legal support of the mentioned principle will be shown. In 

addition, possible limits and impediments to interconnection will be pointed out. As well, 

there will be indications of some fundamentals, for example, the value of inheritance and / or 

donation and the degree of kinship. Finally, the aim is to demonstrate the use of this 

relationship as an instrument of state intervention and social justice. Regarding the 

methodology, the exploratory method was prioritized, based on bibliographic, documentary 

research and use of practical cases. 

 
* Pós-Graduanda em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduada em Direito 

pela Universidade Tiradentes Sergipe. Advogada. Endereço eletrônico: grazinascimento@icloud.com.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito Positivo é o complexo de normas jurídicas válidas num dado país. Esse 

instituto jurídico possui linguagem prescritiva baseada no dever-ser, que estabelece o que é 

obrigatório, proibido e permitido e forma estruturas técnicas analisadas como válidas ou 

inválidas.  

Sob tal fundamento, origina-se o Sistema Tributário Brasileiro, por meio de regras 

prescritas em textos legais em que o Estado se torna responsável pelo Direito Tributário. Por 

isso, logo, cabe a Administração Pública produzir as diretrizes capazes de processar toda a 

arrecadação e fiscalização necessária para sustentar o ordenamento jurídico vigente.  

Tais determinações são criadas com base na Constituição Federal e acompanham o 

binômio necessidade versus possibilidade da sociedade. Assim sendo, a análise das variações 

constitucionais é imprescindível para averiguar a base da formação atual. Pois, há influência 

histórica e jurisprudencial, uma vez que para que as alterações sejam realizadas é preciso 

existir fundamentos que as corroborem.  

Acrescenta-se, que ao serem estabelecidos deveres aos contribuintes cria-se uma 

relação dúplice. Portanto, lhe são garantidos direitos. À vista disso, muito se fala sobre as 

garantias fundamentais e princípios constitucionais, como o da Progressividade. Princípio 

esse que facilmente se vincula a outros, como o da Capacidade Contributiva e Igualdade.  

Para que se entenda o tema é importante conhecer as diversas perspectivas 

correlacionadas. Inclusive, se há alguma vedação ou limitação por parte do Fisco, 

investigando nesses casos os pontos constitucionais que lhes servem de referência. Dessa 

forma, exibir-se-á alguns mecanismos.  

Com o intuito de demonstrar noções do tema, desenvolve-se o presente estudo que tem 

por objetivo principal analisar o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) abordando-o sob a aplicação do Princípio da Progressividade.  

Em resumo, a proposta do trabalho é refletir sobre a importância da associação dos 

dois institutos. Dando ênfase, a demonstração desse elo ao ser utilizado como instrumento de 

justiça social e de intervenção estatal. Para isso, utilizar-se-á da pesquisa exploratória, através 

da pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos e materiais disponibilizados na internet e 

estudo de casos reais. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA  

 

Segundo o pensamento de Geraldo Ataliba a nossa Constituição Federal é “rígida e 

exaustiva”. Em relação à matéria tributária, ele afirma serem definidas na Carta Maior todas 

as suas funções e competências, visto que há artigos específicos esclarecendo as competências 

e determinando quais tributos podem ser criados e qual o ente federativo responsável pela 

regulamentação dele.1  

Sob esse ângulo, torna-se importante um breve exame das Cartas Magnas Brasileiras 

para compreender como se institui o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação. Além 

disso, para se perceber as mudanças ocorridas ao longo dos anos nesse imposto sucessório 

que possui a origem marcada pela décima de heranças e legados.  

Iniciando pela Constituição de 1891, na qual se verifica a competência exclusiva dos 

Estados em relação aos impostos de transmissão de propriedade. Contudo, não havia 

diferenciação entre os a título gratuito ou oneroso, sobre quaisquer bens e direitos, móveis ou 

imóveis. 2 

A distinção entre as transmissões de propriedade causa mortis, sobre todos os bens, 

móveis, imóveis, direitos e semoventes e de propriedade imobiliária inter vivos, a título 

gratuito ou oneroso, inclusive a sua incorporação ao capital da sociedade, é manifestada na 

Constituição de 1934. Época em que não havia tributação de doações de bens móveis, 

semoventes e outros direitos.3 

Outrossim, é importante citar a existência expressa da progressividade sobre 

transmissões de bens por herança ou legado na Constituição de 1934, in verbis: “Art. 128 

Ficam sujeitas a imposto progressivo as transmissões de bens por herança ou legado”.4 

Ademais, é importante observar que, em 1961, ocorre uma segregação de 

competência. A Emenda Constitucional nº 5/61 rateia a responsabilidade entre Estados e 

Municípios. Atribuindo a estes a de imóveis inter vivos e a aqueles a causa mortis.5 Todavia, 

 
1 ATALIBA, Geraldo. Lei complementar em matéria tributária. In: Revista de Direito Tributário - nº 47. São 

Paulo: Malheiros. p. 88. 
2 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Presidência da 

República, 1891. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao91.htm. Acesso 

em: 06 nov. 2020. 
3 Id. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Presidência da República, 

1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 06 

nov. 2020. 
4 Ibid. 
5 Id. Emenda Constitucional nº 5. Institui novas discriminações de renda em favor dos municípios brasileiros. 

Brasília: Presidência da República, 1961. Disponível em: 
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há um reagrupamento dos dois impostos, através da Emenda Constitucional nº 1/69, e 

novamente a sua competência é atribuída apenas aos Estados.6 

A Carta Maior vigente determina, em seu artigo 155, inciso I, que compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir Impostos sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação, 

de quaisquer bens ou direitos. Somado a isso, em seu artigo 156, inciso II, assevera a 

competência aos Municípios para instituir impostos sobre a 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.7 

De mais a mais, tratando de progressividade, mencionar o parágrafo § 1º do artigo 145 

da Constituição Federal é inevitável. Pois, ele prevê a ordem de progressividade atual. Ao 

prescrever que:  

 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

instituir os seguintes tributos: 

I - Impostos; 

[...]  

§ 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.8 

 

 Nesse contexto, é notório as múltiplas formatações dos impostos de transmissões. 

Guiando o foco ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, aponta-se, em especial, a 

progressividade como uma característica que por um tempo foi dissociada a um texto legal 

específico. 

Outrossim, destaca-se, o lapso temporal com a ausência de taxação das doações, 

durante as Constituições 1937, 1946, 1967. Como também, a inexistência da cobrança nas 

transmissões por sucessão causa mortis de bens móveis, semoventes e outros direitos, na 

Constituição de 1967. 

 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emcanterior1988/emc05-61.htm. Acesso em: 06 

nov. 2020. 
6 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1. Edita o novo texto da Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967. 

Brasília: Presidência da República, 1969. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 06 

nov. 2020. 
7 Id. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Presidência da República, 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 06 

nov. 2020. 
8 Ibid. 
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Todos os aspectos constitucionais levantados propiciam a formatação da regra matriz 

de incidência tributária (RMIT) do imposto estudado. Tendo em seu antecedente: (i) o critério 

material: transmitir quaisquer bens ou direitos a título gratuito; seja por sucessão legítima ou 

testamentária, inclusive a sucessão provisória, seja por doação; (ii) o critério espacial: em 

relação aos bens imóveis e seu respectivos direitos, será o Estado, ou o Distrito Federal, da 

situação do bem; em relação aos bens móveis, títulos e créditos, será o Estado, ou o Distrito 

Federal, que se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador; (iii) e, o 

critério temporal: de forma geral, o momento da transmissão dos bens e direitos. 

Destarte, é preciso refletir sobre o momento de publicação do atual Código Tributário 

Nacional (CTN), que aconteceu numa fase na qual apenas transmissões de bens imóveis eram 

tributadas. Devido a isso, a Seção III do CTN engloba apenas Imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos.9 Logo, as transmissões de bens móveis, 

semoventes e outros direitos não estão inclusas no citado texto legal, pois sua correspondência 

é vincula a Constituição Federal de 1967 que não os tributava. 

Nesse sentindo, percebe-se que um lapso temporal entre as legislações possibilita a 

criação de brechas que ao não serem solucionadas por legislação federal ficam a cargo dos 

Estados e do Distrito Federal, conforme prescreve o artigo 24 da Constituição Federal, ipsis 

litteris: 

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.10    

 

Dessa forma, há uma possibilidade de conflitos federativos pela falta de uniformidade 

das legislações na espécie. Bem como, a abertura para a discussão entre contribuinte e Fisco 

dos fundamentos utilizados.  Inclusive, numa análise comparada entre os Estados Brasileiros 

pode ser verificado: 

 
i. Em 11 Estados adotam-se alíquotas com diferentes variações entre as 

transmissões por causa mortis e por doação. 

 
9 BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 

normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da 

República, 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 06 

nov. 2020. 
10 Id. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Presidência da República, 1988. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 06 

nov. 2020. 
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ii. Em 12 Estados as transmissões por causa mortis não possuem variação 

de alíquotas.  

iii. Em 13 Estados as transmissões por doação não possuem variação de 

alíquotas 

iv. Em 9 Estados as alíquotas das transmissões por causa mortis chegam a 

8%. 

v. Em 8 Estados as alíquotas das transmissões por doação chegam a 8%.11 

 

Concentrando a comparação ente dois Estados, São Paulo e Sergipe. Observa-se que a 

atual legislação estadual paulistana, Lei 10.705/200, possui alíquota fixa de 4% (quatro por 

cento). Entretanto, esclarece-se que a redação anterior, que foi considerada válida até 1º de 

janeiro de 2002, previa certa progressão. Diferencia-se:   

 
Artigo 16 - O cálculo do imposto é efetuado mediante a aplicação dos 

porcentuais, a seguir especificados, sobre a correspondente parcela do valor 

da base de cálculo, esta convertida em UFESPs, na seguinte progressão: 

até o montante de 12.000 (doze mil) UFESPs, 2,5% (dois inteiros e cinco 

décimos por cento) e acima desse limite, 4% (quatro por cento).  

 

Artigo 16 - O imposto é calculado aplicando-se a alíquota de 4% (quatro 

por cento) sobre o valor fixado para a base de cálculo. (NR) 

Parágrafo único - O imposto devido é resultante da soma total da quantia 

apurada na respectiva operação de aplicação dos porcentuais sobre cada uma 

das parcelas em que vier a ser decomposta a base de cálculo. (NR)  

- Artigo 16 com redação dada Lei nº 10.992, de 21/12/2001, produzindo 

efeitos a partir de 01/01/2002. (Grifo Nosso).12 

 

Por outro lado, a legislação estadual sergipana possui progressão. Nessa legislação há 

previsão de três alíquotas que variam em função crescente vinculada ao valor do quinhão dos 

bens e direitos. 

 
Art. 14. As alíquotas do ITCMD, nas transmissões causa mortis e nas 

doações, são as seguintes: (Redação do caput dada pela Lei Nº 8498 DE 

28/12/2018). 

I - acima de 200 (duzentas) até 2.417 (dois mil quatrocentos e dezessete) 

UFP/SE, 3% (três por por cento);  

II - acima de 2.417 (dois mil quatrocentos e dezessete) até 12.086 (doze mil 

e oitenta e seis) UFP/SE, 6% (seis por cento);  

III - acima de 12.086 (doze mil e oitenta e seis) UFP/SE, 8% (oito por 

cento).  

§ 1º O imposto é calculado aplicando-se a alíquota definida neste artigo 

sobre o valor do quinhão dos bens e direitos transmitidos. [...] 

 
11 Conforme disposto no Apêndice A. 
12 SÃO PAULO. Lei nº 10.705, de 28 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a instituição do Imposto sobre 

Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD. São Paulo: Governo do Estado 

de São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2000/lei-10705-

28.12.2000.html. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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§ 4º Excepcionalmente, aplicar-se-á a alíquota de 3% (três por cento) do 

ITCMD nas transmissões por doação ou transmissão "causa mortis", 

até 30 de novembro de 2019. (Grifo Nosso).13 

 

Numa rápida análise, comprova-se há existência de legislações estaduais que possuem 

alíquotas variáveis de acordo com o valor do quinhão e legislações que não possuem, como 

também, as modificações entre as que já possuíram e as que não possuíram. É notório, 

portanto, a possibilidade de progressão e a disponibilidade estadual de legislar a favor do 

contribuinte.   

 

3 ASPECTOS DA PROGRESSIVIDADE 

 

Havendo previsão principiológica pela progressividade e brechas constitucionais que 

permitem a aplicação da distinção em análise. Poderia o Fisco optar não pela concessão? E, 

por consequência, denegar ao contribuinte um direito, do ordenamento supremo, que lhe é 

inerente. Ou não seria o princípio um valor devendo ser classificado, apenas, como um limite 

objetivo. 

Se definido como um limite objetivo, seria utilizado pelos legisladores com um 

instrumento jurídico para atingir certo fim. Não sendo um valor em si mesmo, mas uma 

ferramenta de implementação.  Em outras palavras, o valor não estaria presente. Todavia, 

seria alcançado quando a técnica prescrita, denominada de princípio, alcança-se o fim.14   

Em contrapartida, sendo o princípio um valor. Ao cumprir determinada conduta, visa-

se certo fim, esse fim é o valor. Sendo os princípios carregados de valores jurídicos e valores 

diferenciados, pois, são hierarquicamente colocados em um patamar de superioridade.  Desse 

modo, é organizado o sistema jurídico atribuindo uma preferibilidade.15     

Ademais, Paulo de Barros conceitua o princípio como:  

 
Toda vez que houver acordo, ou que um número de expressivo de pessoas 

reconhecerem que a norma “N” conduz um vetor axiológico forte, 

cumprindo um papel de relevo para a compreensão de segmentos 

importantes do sistema de proposições prescritivas, estaremos diante de um 

“princípio”. Quer isto significar, por outros torneios, que “princípio” é uma 

regra portadora de núcleos significativos de grande magnitude influenciando 

 
13 SERGIPE. Lei nº 7.724, de 08 de novembro de 2013. Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, e dá outras providências. Aracaju: Governo do Estado 

de Sergipe, 2013. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=313882. Acesso em: 06 nov. 

2020. 
14 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Teoria Geral do Direito: o constructivismo lógico-semântico. 2009. Tese 

(Doutorado em Filosofia do Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. 
15 Ibid. 
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visivelmente a orientação de cadeiras normativas, às quais outorga caráter de 

unidade relativa, servindo de fator de agregação para outras regras do 

ordenamento.16 

 

Um esclarecimento interessante é a diversidade entre princípio e sobreprincípio. A 

variação advém do fato de algumas normas jurídicas que portam valores importantes e outras 

que aparecem pela conjunção das primeiras. Emergindo, assim, umas pelo reconhecimento 

das outras normas, e tendo a dignidade de princípios, pelo quantum de valor que carregam 

consigo, fazem dele um “sobreprincípio”.17 

Ocorre que, a progressividade é uma norma relacionada a outras, como o Princípio da 

Capacidade Contributiva e o Sobreprincípio da Igualdade. Existe, portanto, uma influência 

direta entre os citados conceitos. Pois, trata-se de fatores conectados e, ousando dizer, 

dependentes. Assim, ainda que o intérprete aplique a valoração entre esses ideais haverá 

presença da concepção dos outros.18 

O Sobreprincípio da Igualdade é pautado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, 

ao proclamar que todos são iguais perante a lei. No âmbito tributário, o mesmo, é regido pelo 

artigo 150, inciso II, da Carta Magna, que veda os Entes Federativos de instituir tratamentos 

desiguais entre os contribuintes. Percebe-se, assim, a intenção legislativa de garantir uma 

tributação justa.19  

Ademais, em respeito ao Princípio da Capacidade Contributiva, embora haja discussão 

a respeito da natureza jurídica é admissível afirmar que sua previsão legal na Constituição de 

1988 dá-se no artigo 145, § 1º. Dessa forma, cabe ao legislador dosar as cargas tributárias 

auferindo a capacidade contributiva do sujeito passivo. Isto ocorre porque ao possibilitar o 

aumento gradual, a fixação do critério dependerá da análise da capacidade econômica.20  

Sobre o assunto José Antônio da Silva prescreve que: 

 
[...] princípio da personalização dos impostos e da capacidade contributiva, 

agora expressamente consignado no artigo 145, §1º, pelo qual, sempre que 

 
16 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 7. ed. rev. São Paulo: Noeses, 2018. 

p. 283-284. 
17 CARVALHO, Paulo de Barros. Princípios e Sobreprincípios na Interpretação do Direito. Disponível em: 

https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2019/05/Princ%C3%ADpios-PBC.pdf. Acesso em: 06 nov. 2020. 
18 EVANGELISTA, Fabiana Almeida. O Princípio Constitucional da Progressividade e a sua Consonância 

com os Princípios da Capacidade Contributiva e Igualdade. 2013. Monografia (Especialização em Direito 

Tributário) - Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, São Paulo, 2013. Disponível em: 

https://www.ibet.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Fabiana-Almeida-Evangelista.pdf. Acesso em: 06 nov. 

2020. 
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Presidência da República, 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

06 nov. 2020. 
20 Ibid. 
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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 lie, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. O princípio da 

capacidade contributiva, segundo o qual o ônus tributário deve ser 

distribuído na medida da capacidade econômica dos contribuintes, implica: 

(a) uma base impositiva que seja capaz de medir a capacidade para suportar 

o encargo; (b) alíquotas que é verdadeiramente igualem este ônus [...].21 

 

Por conseguinte, à medida que cresce o montante tributável haverá elevação das 

alíquotas, pois o crescimento do montante é indicativo do aumento da capacidade econômica 

do contribuinte.22  

Além disto, inevitável torna-se diferenciar a capacidade contributiva absoluta ou 

objetiva, da capacidade contributiva relativa ou subjetiva. Na primeira, o legislador observa os 

signos que apresentam riqueza não diferenciando se essa riqueza é auferível ou não de 

tributação. Já, a segunda está relacionada à repartição do impacto tributário, assim, o 

legislador verifica quem que está de fato apto a sofrer tributação de acordo com tamanho do 

evento econômico.23 

  Desde logo, é importante atentar ao fato de que a absoluta é a que se deve entender 

como dado pré-jurídico, relacionado ao Princípio Constitucional Da Capacidade Contributiva. 

Sendo a relativa interligada a realização do Princípio da Igualdade. Corrobora-se, assim, mais 

uma vez a conjugação principiológica. Desse modo, a magnitude do que pode proporcionar o 

cumprimento da vontade implícita nesse valor. 

Outra parte pertinente, são os conceitos de equidade horizontal e vertical, levantados 

pelo ponto de vista de Liam Murphy e Thomas Nagel: 

 
[...] a equidade vertical são exigências da justiça quanto ao tratamento 

tributário de pessoas com níveis diversos de renda (ou de consumo, ou de 

qualquer que seja a base tributária), e a equidade horizontal são as exigências 

da justiça quanto ao tratamento de pessoas com rendas iguais.24  

 

Ressalta-se que a discussão acerca da progressividade adquire ainda mais relevância 

por estar intimamente ligada com o acúmulo de renda e patrimônio.  Elucidando: por trás do 

 
21 SILVA, José Antônio da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2020. 

p. 692.  
22 GUTIERREZ, Miguel Delgado. O imposto de renda e os princípios da generalidade, universalidade e da 

progressividade. 2009. Tese (Doutorado de Direito) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2009. 
23 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educacional, 2019. 
24 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O Mito da Propriedade: Os impostos e a justiça. Tradução: Marcelo 

Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 18. 
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princípio da capacidade contributiva há um enorme poder redistributivo inexplorado. Pois, há 

uma base tributária passível de tributação na qual é aplicável um limite abaixo do suportável. 

Enquanto certa parcela acaba sendo engolida por uma carga desmedida. Constando, dessa 

forma, que há uma função importante, sendo um princípio de intervenção, e de proteção.25  

Acontece que por conta da Resolução nº 9 do Senado Federal, que ordena o 

estabelecimento de alíquota máxima: “Art. 1º A alíquota máxima do Imposto de que trata a 

alínea a, inciso, I, do art. 155 da Constituição Federal será de oito por cento, a partir de 1º de 

janeiro de 1992”26; indaga-se, se seria essa resolução um elemento limitador de uma 

verdadeira progressividade.  

Entretanto, a mesma, também, preconiza: “Art. 2º As alíquotas dos Impostos, fixados 

em lei estadual, poderão ser progressivas em função do quinhão que cada herdeiro 

efetivamente receber nos termos da Constituição Federal”27. Voltando-se, novamente a 

prerrogativa estatal. 

Destarte, se a tributação se concretiza através de um argumento de desigualdade, cabe 

ao povo e aos seus representantes, lutar pelos seus direitos. Inclusive, Hugo de Brito de 

Machado, faz acréscimos a tal ensinamento, pontuando: “A eficácia do princípio da 

capacidade contributiva, como a eficácia de qualquer princípio jurídico, depende do grau de 

desenvolvimento cultural do povo, que define o grau de disposição das pessoas para 

defenderem os seus direitos”28.  

 

4 APLICAÇÃO DA PROGRESSIVIDADE NO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 

Por ocasião de uma dedicação do contribuinte em busca da aplicação do princípio da 

progressividade. Dá-se o momento oportuno de tratar do raciocínio de distinção entre os 

impostos reais e pessoais. Pois, é comum ser esta regulamentação utilizada como fundamento 

impeditivo para a aplicação da capacidade contributiva ao ITCMD. 

 
25 CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. A Tributação das Transmissões por Doação e Sucessões Causa 

Mortis como Instrumento de Concentração Patrimonial no Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Direito) - 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. Disponível em: https://docplayer.com.br/195360255-

Universidade-federal-de-pernambuco-centro-de-ciencias-juridicas-faculdade-de-direito-do-recife-programa-de-

pos-graduacao-em-direito.html. Acesso em: 06 nov. 2020. 
26 BRASIL. Resolução n. 9. Brasília, DF: Senado Federal, 5 de maio de 1992. Disponível em: 

https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Resolucoes/1992.pdf. Acesso em: 06 nov. 2020. 
27 Ibid. 
28 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 4. ed. São 

Paulo: Dialética, 2001. p. 81. 
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Por esse ângulo, cita-se Geraldo Ataliba: 

 
56.1 Uma classificação muito divulgada dos impostos diz respeito à 

influência maior ou menor, na estrutura do imposto, do aspecto material ou 

pessoal da h.i. Com a Constituição de 1988, passou a ter enorme importância 

(art. 145, § 1º) a distinção entre impostos pessoais e reais. 

56.2 São impostos reais aqueles cujo aspecto material da h.i. limita-se a 

descrever um fato, ou estudo de fato, independentemente do aspecto pessoal, 

ou seja indiferente ao eventual sujeito passivo e suas qualidades. A h.i. é um 

fato objetivamente considerado, com abstração feita das condições jurídicas 

do eventual sujeito passivo; estas condições são desprezadas, não são 

consideradas na descrição do aspecto material da h.i. (o que não significa 

que a h.i. não tenha aspecto pessoal; tem, porém este é indiferente à estrutura 

do aspecto material ou do próprio imposto). 

56.3 São impostos pessoais, pelo contrário, aqueles cujo aspecto material da 

h.i. leva em consideração certas qualidades, juridicamente qualificadas, dos 

possíveis sujeitos passivos. Em outras palavras: estas qualidades jurídicas 

influem, para estabelecer diferenciações de tratamento legislativo, inclusive 

do aspecto material da h.i. Vale dizer: o legislador, ao descrever a hipótese 

de incidência, faz refletirem-se decisivamente, no trato do aspecto material, 

certas qualidades jurídicas do sujeito passivo. A lei, nestes casos, associa tão 

intimamente os aspectos pessoal e material da h.i. que não se pode conhecer 

este sem considerar concomitamente aquele. 

56.4 A técnica geralmente adotada – no caso dos impostos pessoais – 

consiste em estabelecer diferenças na alíquota ou na base imponível, em 

função de características pessoais do sujeito passivo, juridicamente 

qualificadas. Conforme, também, certas condições pessoais do sujeito 

passivo, varia a própria base imponível (ínsita no aspecto material).29 

 

Esclarece-se, nesse diapasão, que o comum entre os doutrinadores é chamar de 

natureza real, aqueles que advém da posse de uma propriedade ou de um bem. Já, os de 

natureza pessoal seriam os inerentes a pessoa do contribuinte.  

O entendimento pela aplicabilidade da progressividade a imposto considerados reais 

passou pela análise do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU).  Até o final dos anos 90, na Corte não prevalecia percepção 

admitindo. Contudo, com Repercussão Geral, o Recurso Extraordinário 153.771/MG 

registrou-se o entendimento, ainda que vencido, do Ministro Carlos Veloso: 

 
A interpretação, pois, do que está inscrito no § 1º do artigo 145 da 

Constituição Federal deve ser esta: sempre que possível, os impostos terão 

caráter pessoal, dado que há impostos que não possuem tal característica. 

Mas, a pessoalidade dos impostos deverá a todo modo, ser perseguida. 

Todos os impostos, entretanto, estão sujeitos ao princípio da capacidade 

contributiva.30 

 
29 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. 

p. 141-142. 
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 153771/Minas Gerais. IPTU. 

Progressividade. No sistema tributário nacional é o IPTU inequivocamente um imposto real. Sob o império da 
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Porém, ser a habitação popular ou de luxo não seria um critério de pessoalidade? Ou, 

até mesmo tendo a pessoa apenas recebido uma doação ou herança e não tendo ela renda para 

pagar o imposto calculado a partir do signo de riqueza, obrigando-lhe a vender o bem? 

Questiona-se, se não adquiriria, assim, um caráter de pessoalidade.   

Ademais, especificamente da posição do Supremo Tribunal Federal quanto à 

progressividade, nota-se o Recurso Extraordinário nº 562.045/RS, que aduz: 

 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.TRIBUTÁRIO. 

LEI ESTADUAL: PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO 

SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E 

DIREITOS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, § 1º, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

MATERIAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (Recurso 

Extraordinário n. 562.045/Rio Grande do Sul, Relator(a): Ministro Ricardo 

Lewandowski, Redator(a): Ministra Carmen Lúcia, Recorrente(s): Estado do 

Rio Grande do Sul, Procurador(a/s)(es): Procurador-Geral do Estado do Rio 

Grande do Sul, Recorrido(a/s): Espólio de Emília Lopes de Leon, 

Advogado(a/s): Antonio José Didonet, Plenário, Julgado em: 06/02/2013, 

DJE nº 233, Divulgado em: 26/11/2013, Publicado em: 27/11/2013).31 

 

Possuindo, inclusive, Repercussão Geral ao apontar que:  

 
CONSTITUCIONAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA 

MORTIS - ITCD. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. Questão relevante do ponto de vista 

econômico, social e jurídico que ultrapassa o interesse subjetivo da 

causa.  

(Repercussão Geral em Recurso Extraordinário n. 562.045-0/Rio Grande do 

Sul, Relator(a): Ministro Ricardo Lewandowski, Agravante(s): Estado do 

Rio Grande do Sul, Procurador(a/s)(es): Procuradora-Geral do Estado do Rio 

 
atual Constituição, não é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu artigo 

145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real que é incompatível com a progressividade decorrente da 

capacidade econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse dispositivo constitucional 

(genérico) com o artigo 156, § 1º (específico). A interpretação sistemática da Constituição conduz 

inequivocamente à conclusão de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que alude o inciso II do § 4º do artigo 

182 é a explicitação especificada, inclusive com limitação temporal, do IPTU com finalidade extrafiscal aludido 

no artigo 156, I, § 1º. - Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não 

atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente constantes dos 

§§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, 

declarando-se inconstitucional o sub-item 2.2.3 do setor II da Tabela III da Lei 5.641, de 22.12.89, no município 

de Belo Horizonte. Relator: Min. Carlos Velloso; Relator do acórdão: Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, 05 de 

setembro de 1997. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur109830/false. Acesso em: 06 

nov. 2020.  
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 562.045/Rio Grande do Sul. Recurso 

extraordinário. Constitucional. Tributário. Lei estadual: progressividade de alíquota de imposto sobre 

transmissão causa mortis e doação de bens e direitos. Constitucionalidade. Art. 145, § 1o, da constituição da 

república. Princípio da igualdade material tributária. Observância da capacidade contributiva. Recurso 

extraordinário provido. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 06 de fevereiro de 2013. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630039. Acesso em: 06 nov. 2020.  
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Grande do Sul – Karina da Silva Brum e Outro(a/s), Agravado(a/s): Espólio 

de Emília Lopes de Leon, Advogado(a/s): Antonio José Didonet, Tribunal 

Pleno, Julgado em: 01/02/2008, DJE nº 036, Divulgado em: 28/02/2008, 

Publicado em: 29/02/2008). (Grifo Nosso).32 

 

Percebe-se, assim, que há validade garantida pelo STF aos princípios da igualdade 

tributária e da capacidade contributiva através da progressividade. Superando a consideração 

do critério de diferenciação entre ser o imposto de natureza pessoal ou real.  

Sobre o tema, outra consideração adquire relevância, a progressão sob o critério do 

grau de parentesco. Ocorre que, sendo as alíquotas necessárias para atender um fim 

específico, o da capacidade contributiva absoluta. Por conta disso, há discussão nos Tribunais 

sobre o critério da associação desse caso de progressão com o Princípio da Progressividade.33 

Isto posto, Ricardo Lobo Torres identifica um “Princípio da Personificação” no 

ITCMD, que tornaria pessoal o imposto tipicamente analisado como de natureza real.34 Numa 

análise jurisprudencial destacam-se os seguintes casos: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DE 

LEI ESTADUAL SOBRE PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE 

BENS E DIREITOS. GRAU DE PARENTESCO COMO PARÂMETRO 

PARA A PROGRESSIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n. 854.869/Pernambuco, Relator(a): 

Ministra Carmen Lúcia, Agravante(s): Estado de Pernambuco, 

Procurador(a/s)(es): Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, 

Agravado(a/s): Espólio de Maria Angélica Lacerda de Menezes, 

Advogado(a/s): Eduardo Dias da Silva Jordão e Outro(a/s), Segunda Turma, 

Julgado em: 25/08/2015).35 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DE 

 
32 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral em Recurso Extraordinário n. 562.045-0/Rio 

Grande do Sul. Constitucional. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis – ITCD. Alíquota progressiva. 

Existência de repercussão geral. Questão relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico que ultrapassa 

o interesse subjetivo da cuasa. Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 29 de fevereiro de 2008. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=512275. Acesso em: 06 nov. 2020. 
33 FERNANDES, Gabriel da Nóbrega. Controle de Validade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis. 

2018. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
34 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. v. IV. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007. p. 228. 
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 

854.869/Pernambuco. Agravo regimental no extraordinário. Constitucional e qual se nega provimento. Recurso 

tributário. Constitucionalidade de lei estadual sobre progressividade de alíquota de imposto sobre transmissão 

causa mortis e doação de bens e direitos. Grau de parentesco como parâmetro para a progressividade: 

impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento.  

Relatora: Min. Carmen Lúcia, 25 de agosto de 2015. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9318157. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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LEI ESTADUAL SOBRE PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE 

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE 

BENS E DIREITOS. GRAU DE PARENTESCO COMO PARÂMETRO 

PARA A PROGRESSIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O critério de 

grau de parentesco e respectivas presunções da proximidade afetiva, 

familiar, sanguínea, de dependência econômica com o de cujus ou com o 

doador, não guarda pertinência com o princípio da capacidade 

contributiva. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário n. 602.256/Pernambuco, Relator(a): 

Ministro Edson Fachin, Agravante(s): Estado de Pernambuco, 

Procurador(a/s)(es): Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, 

Agravado(a/s): Espólio de Zélia Bessa Teódulo, Advogado(a/s): Mauro 

Borges Bessa, Primeira Turma, Julgado em: 16/02/2016). (Grifo Nosso).36 

 

No Brasil, o direito a herança é assegurado como direito fundamental. A garantia do 

direito a herança prevista no art. 5º, XXX, da Constituição de 1988 é uma inovação em 

relação às Constituições anteriores. Procedendo a alegação de ser necessário manter ileso o 

patrimônio familiar, principal poupança para conduzir ao desenvolvimento do país, uma vez 

que o quinhão hereditário seria uma proteção a família. 

Nesse quesito contraria-se qual o processo da justiça social. Não se pode fugir da 

intervenção estatal, mas há possibilidade de questioná-la em busca do melhor interesse social. 

Sendo interesse da sociedade evitar atos confiscatórios e estabelecer o desenvolvimento 

econômico. Entretanto, indagar se há falha na arrecadação brasileira é de extrema importância 

para alcançar excelência.    

Aliás, a questão extraída ao longo do texto pode ser considerada como qual a 

preferebilidade do princípio da homogeneidade tributária. O objeto de justiça ou injustiça 

integrante do direito é um constante conflito de interesse. No entanto, são as argumentações 

pormenorizadas e devidamente fundamentadas que iniciam a solução de tais divergências.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conexão entre imposto sobre transmissão causa mortis e doação e o princípio da 

progressividade é vislumbrável ao longo do texto. Diante do percurso de mudanças 

constitucionais observando-se a Constituição de 1824, artigo 179, § 15, a Constituição de 

 
36 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 

602.256/Pernambuco. Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e tributário. 

Constitucionalidade de lei estadual sobre progressividade de alíquota de imposto sobre transmissão causa mortis 

e doação de bens e direitos. Grau de parentesco como parâmetro para a progressividade: impossibilidade. Agravo 

regimental ao qual se nega provimento. Relator: Min. Edson Fachin, 16 de fevereiro de 2016. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10374537. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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1934, artigo 128, a Constituição de 1946, artigo 202, a Constituição de 1988, artigo 145, § 1º, 

como também, a ausência de disposição específica na Constituição de 1967 e na Emenda 

Constitucional nº 1/69. 

Cumpre registrar que a legislação federal concede abertura para os Estados 

determinarem ou não critérios de progressividade. Assim, há faculdade para aplicação. 

Entretanto, não há disponibilidade para que os Entes Federativos escolham empregar ou não 

valores principiológicos, como a busca pela igualdade tributária, através de sujeição à 

capacidade econômica do contribuinte.  

Isto é, os princípios constitucionais da progressividade, da igualdade, da capacidade 

tributária, podem fundamentar uma intervenção estatal em busca de equilíbrio. Ademais, 

existem correspondências doutrinarias e jurisprudenciais, para exemplificar meios pelos quais 

o Estado geraria métodos de impulso da equidade.  

De fato, para ser estabelecida a isonomia no direito tributário é necessário atenção a 

todos esses princípios, visto que a justiça fiscal só ocorre quando é estipulada a capacidade 

contributiva. Explica-se: já que todos os ganhos patrimoniais serão tributados e que todas as 

pessoas são sujeitas a tributação é necessário estabelecer formas para que a cobrança seja 

justa, uma vez que alguns cidadãos possuem maior grau de riqueza. Desse modo, a 

progressividade, pautada na capacidade contributiva, assegura a justiça fiscal. 

Conclui-se, portanto, que a conexão entre imposto sobre transmissão causa mortis e 

doação e o princípio da progressividade é um dispositivo legal possível e que pode 

proporcionar uma maior isonomia jurídico tributária. 
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