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RESUMO  

  

TOLENTINO, Julianderson Prado de. Progressividade fiscal da tributação 

do ITCMD no Brasil e comparação de alíquotas com outras nações: 

princípio da capacidade contributiva. Trabalho de Conclusão do Curso 

(Monografia - Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2017.  

 

A progressividade do ITCMD é uma matéria que não há um entendimento 

pacifico a respeito. Trata-se a progressividade do aumento de alíquotas 

conforme o valor da base de cálculo, considerando a capacidade contributiva 

do contribuinte, ou seja, aqueles que têm grandes fortunas deveria pagar mais 

impostos que aqueles que tem poucos recursos. A maioria da doutrina defende 

que a lei não permite a progressividade em impostos de natureza real, porém já 

temos decisões judiciais, inclusive pelo STJ da possibilidade de aplicação de 

alíquotas progressivas no ITCMD e também já há alguns estados brasileiros 

que adotaram esse princípio como o Distrito Federal, Mato Grosso e Rio de 

Janeiro. 

  

  

Palavras-Chave: Progressividade; Capacidade Contributiva; ITCMD  
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ABSTRACT   

 

TOLENTINO, Julianderson Prado de. Tax progressivity of taxation the 

ITCMD in Brazil and comparison of tax rates with other Nations: principle 

of ability to pay. Work of Conclusion of course (Monograph program in 

law). Faculdade Cidade Verde, 2017.  

  

The progressivity of the ITCMD is a matter that there's a peaceful 

understanding about it. This is the progressivity of tax rates increase as the 

value of the calculation basis, considering the ability of the taxpayer, that is, 

those who have great fortunes should pay more taxes than those who have few 

resources. The majority of the doctrine holds that the law does not allow the 

progressivity in actual taxes, however we already have judgments, including by 

the SUPREME COURT of the possibility of applying progressive rates in ITCMD 

and also for some Brazilian States that adopted this principle as Distrito 

Federal, Mato Grosso and Rio de Janeiro. 

 

  

  

Keywords: Progressivity; Ability To Pay; ITCMD 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O princípio da capacidade contributiva e o princípio da progressividade 

fiscal estão previstos no direito tributário do Brasil na Constituição Federal de 

1988 da seguinte forma: "Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade 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”. 

Com o passar do tempo, o Estado deixou de ser só o defensor do 

território, de julgar e impor sanções aos seus cidadãos, e passou a garantir 

saúde, segurança, educação, defender a propriedade privada, entre outros. 

Com o crescimento do Estado, houve uma necessidade de manter todas essas 

funções, e cobrar mais dos que tinham maiores condições de pagar impostos, 

se valendo da capacidade econômica dos cidadãos em manter os gastos do 

Estado.  

A prática de instituir e cobrar tributos se modificou a partir de eventos 

marcantes ocorridos na Europa, tais como a Revolução Francesa e Industrial, 

ambas ocorridas durante o século XVIII.  

A progressividade fiscal aplicada no patrimônio do contribuinte acaba por 

diminuir as desigualdades sociais e econômicas. Dessa forma, a majoração 

das alíquotas do ITCMD, pode garantir a distribuição de renda na sociedade, 

fazendo com que o herdeiro de tal herança, construa sua fortuna com o próprio 

esforço, criando sua riqueza pela a Meritocracia.  

O Governo brasileiro não é claro na questão da progressividade da 

tributação de patrimônio, sobre tudo, no ITCMD. O sujeito passivo dessa 

tributação é o herdeiro ou legatário conforme a lei de cada estado.  

Quando se observa a baixa tributação do ITCMD no Brasil, percebe-se 

que o herdeiro de uma grande fortuna não contribui com sua força de trabalho 
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para a economia, porque acham que não precisa trabalhar, já que tem uma boa 

quantia de patrimônio herdado que garante a sua subsistência. Esses herdeiros 

são os chamados “ricos de berço”, pois perpetua seus descendentes a receber 

a herança, passando de geração a geração.  

Esse é um dos maiores problemas que o Brasil sofre. Os cidadãos 

médios e de baixa renda são os que suportam a alta carga tributária que 

pagam de forma indireta, porque o baixo salário que recebem vai quase que 

inteiro para a sua subsistência, pagamento de alimentação, moradia, vestuário 

e remédio. Proporcionalmente, é a classe assalariada que paga mais impostos 

porque a maior parcela do imposto arrecadado no Brasil vem do consumo, 

enquanto os ricos e ultra-ricos quase não pagam impostos, o que causa o 

tremendo abismo econômico que o país sempre viveu.   
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1. PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE FISCAL 

 

 

 

1.1. CONCEITO E LEGISLAÇÃO  

 

 

O Princípio da Progressividade Fiscal trata do aumento das alíquotas 

conforme haja aumento da base de cálculo, sendo observada a capacidade 

contributiva do sujeito passivo, onerando de forma mais gravosa aqueles que 

têm maiores riquezas. 

Tem completa relação com o Princípio da Isonomia, em razão de se 

tratar de um instrumento de redistribuição de riqueza, pela majoração de 

alíquotas de acordo com o ônus fiscal. Trata-se também de uma forma de 

viabilizar a justiça distributiva além do Princípio da Capacidade Contributiva. 

Para Torres, citado por Hugo de Brito Machado “a progressividade 

significa que o imposto deve ser cobrado por alíquotas maiores na medida em 

que se alarga a base de cálculo.”1 

Nos dizeres do próprio Hugo de Brito Machado: 

Progressividade dos impostos significa alíquotas diversas, 
crescentes na medida em que cresce a base de cálculo do 
imposto, ou excepcionalmente um outro elemento eleito pelo 
legislador para esse fim.2 

Atualmente no Brasil tal princípio tem sido aplicado apenas ao Imposto 

de Renda, ao Imposto Territorial Rural, ao Imposto Predial Territorial Urbano, 

ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e, segundo o Supremo 

Tribunal Federal, também às taxas. 

                                            
1MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios Jurídicos da Tributação na Constituição 
de 1988. 5 ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 79. 
2MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª Ed. Revista, atualizada 
e ampliada. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 317 
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Para Misabel Abreu Machado Derzi, responsável pela atualização do 

livro Direito Tributário Brasileiro de Aliomar Baleeiro, a progressividade nos 

tributos é a melhor técnica de personalização dos impostos, como determina 

expressamente o art. 145, § 1º da Constituição de 1988.3 

Segundo Eduardo de Moraes Sabbag: 

O critério da progressividade diz com o aspecto quantitativo, 
desdobrando-se em duas modalidades: a progressividade fiscal 
e a progressividade extrafiscal. A primeira alia-se ao brocardo 
de ‘quanto mais se ganha, mais se paga”, caracterizando-se 
pela finalidade arrecadatória, que permite onerar mais 
gravosamente a riqueza tributável maior e contemplar o grau 
de “riqueza presumível do contribuinte”. A segunda, por sua 
vez, filia-se à modulação de condutas, no bojo do interesse 
regulatório.4 

As alíquotas progressivas têm sido adotadas, em diversos países como 

Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, Colômbia, Alemanha, Áustria, França, 

Itália, Holanda, Suíça, Noruega, Estados Unidos, Canadá, México, Austrália, e 

Japão.5 

Desta forma, a progressividade fiscal não pode ser tratada como mera 

arrecadação fiscal, tem que haver o princípio da extrafiscalidade como forma 

de distribuição de riquezas, sendo a extrafiscalidade uma forma do Estado de 

induzir condutas e intervir no domínio econômico, através da majoração ou 

minoração de alíquotas. 

Também não pode a progressividade ser confundida com a 

proporcionalidade, pois de acordo com Luciano Amaro: “a proporcionalidade 

implica que riquezas maiores gerem impostos proporcionalmente maiores (na 

razão direta da riqueza). Já a progressividade faz com que a alíquota para as 

fatias mais altas da riqueza seja maior”.6 

Ainda, segundo Sabbag, tanto a progressividade como a 

proporcionalidade são técnicas de incidência de alíquotas que, no entanto, 

apresentam diferenças marcantes:  

                                            
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualizado por Misabel Abreu 
Machado Derzi. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 345 
4SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário. 2ª Ed. atualizada. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p.403. 
5 MACHADO, Hugo de Brito. Os Princípios Jurídicos da Tributação na 
Constituição de 1988. 5 ed. São Paulo: Dialética, 2004. 
6 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12. ed. São Paulo:Saraiva, 2006, p. 
142. 
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A Progressividade pode ser entendida como a tentativa de onerar 
mais gravosamente quem tem uma riqueza tributável maior. Não se 
confunde com a Proporcionalidade, segundo a qual se atribuem 
alíquotas idênticas a casos semelhantes, não se realizando desta 
forma a justiça fiscal.7 

Conforme nos diz Leonardo Freitas8, a cobrança de impostos 

progressivos tem vulnerado ainda mais tal princípio no Brasil a exemplo do 

Imposto de Renda onde temos apenas quatro alíquotas (7,5%, 15%, 22,5% e 

27,5%), levando assim a um trabalhador que ganhe R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por mês, a pagar imposto com incidência de alíquota de 27,5%, a mesma 

que um jogador de futebol que ganhe R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por 

mês, podendo ser considerada por muitos uma injustiça tributária. 

Há duas modalidades de progressividade, a fiscal e a extrafiscal, em 

relação ao ITCMD, essa segunda não há aplicação em virtude da ausência de 

legislação à respeito em nosso ordenamento jurídico, sendo previstos, pela CF, 

apenas os impostos reais (ITR e IPTU). 

Com relação a progressividade fiscal há um único dispositivo legal que 

trata desse assunto, sendo este o art. 156, § 1º da CF, entretanto diz respeito 

apenas ao IPTU.9 

Contudo, o STF se posicionou no sentido de reconhecer a 

progressividade das alíquotas do ITCMD, mesmo sendo este um imposto Real, 

e que não haja previsão constitucional, pois segundo o mesmo, todos os 

tributos estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva.10 

Infelizmente, no Brasil, a progressividade fiscal não está relacionada a 

modulações de condutas, estando apenas legitimada pela nossa Constituição 

quando intimamente ligada ao princípio da capacidade contributiva.11 

Além da progressividade, a seletividade, a proporcionalidade e a 

diferenciação são formas de variação de alíquotas, a primeira tem estreita 

relação com o IPI e o ICMS, conforme o art. 153 da CF. 
                                            
7 SABBAG, Eduardo de Moraes. Direito Tributário. 7 ed. São Paulo: Premier Máxima, 
2005, p. 38. 
8 FREITAS, Leonardo Buissa. Apostila de Direito Tributário do Axioma Jurídico. 
Goiânia: Axioma, 2007. 
9 MIGUEL, Luciano Costa. Uma análise da juridicidade do imposto sobre herança 
e doações (ITCMD) progressivo. Jus Navigandi, Teresina, ano, v. 16. 
10 ORIENTADORES, Professores et al. A Progressividade dos Impostos Reais à 
Luz da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
11 MIGUEL, Luciano Costa. Uma análise da juridicidade do imposto sobre herança 
e doações (ITCMD) progressivo. Jus Navigandi, Teresina, ano, v. 16. 
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A proporcionalidade ocorre mesmo quando há uma alíquota fixa, pois o 

valor de tributo será diferente conforme o valor a que se aplica a base de 

cálculo, ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga 

menos. 

Entretanto a fixação de uma única alíquota se torna o que chamamos de 

regressividade, em razão de fatores como o “custo de vida e a utilidade 

marginal decrescente do dinheiro”, onde a fixação leva a efeitos negativos para 

aqueles que tem menor renda.12 

Aplicando em valores, quem ganha 2 (dois) salários mínimos pagam 

48,8% de seus ganhos em impostos, enquanto quem ganha 30 (trinta) salários 

mínimos ou mais paga 26,3%.13 

A progressividade visa exatamente o oposto disso onde quanto maior for 

o valor da base de cálculo (também a capacidade contributiva do indivíduo), 

maior será a alíquota incidente, ou seja, quanto maior for à renda ou o valor do 

bem, maior será a alíquota do tributo, sendo esta a progressividade fiscal. 

Com relação à progressividade extrafiscal, é a suavização das alíquotas 

para aqueles que têm menos condições de contribuir, chegando até mesmo a 

isenção, preservando-se assim as pessoas de baixa renda.14 

Apesar de ser uma realidade em diversos países, apenas alguns 

estados-membros adotaram as alíquotas progressivas no Brasil, e outros como 

é o caso do Rio Grande do Sul vão na contramão eliminando-a, em razão da 

tradição patrimonialista brasileira. 

É difícil a aplicação de uma justiça fiscal homogênea no que se refere ao 

ITCMD, por se tratar este tributo de um imposto estadual, ou seja, cada estado 

institui sua alíquota, impossibilitando que estas sejam plenamente progressivas 

servindo aos propósitos fiscais e também extrafiscais. 

Para que se ocorra uma alteração de competência para a fixação de 

alíquotas do ITCMD dos estados-membros da União, seria necessária uma 

                                            
12 NETO, Machado; DE FREITAS, João. Tributação sobre a herança: a 
progressividade do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação. 2015. 
13 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Indicadores de iniquidade do sistema 
tributário nacional: Relatório de observação nº 2. 2ª ed. Brasília: Presidência da 
República, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, 2011, p. 38. 
14 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a 
justiça. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 181. 
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Emenda Constitucional, entretanto seria algo muito complicado em função de 

os estados não aceitarem facilmente perder o recolhimento de um imposto. 

Por hora, a melhor opção seria a alteração pelo Senado Federal das 

alíquotas máximas do ITCMD, pois atualmente temos que a esta é de 8%, valor 

muito baixo, principalmente quando se compara com outros países onde as 

alíquotas podem chegar a 50% do valor dos bens. 

 

 

1.2. A PROGRESSIVIDADE NOS IMPOSTOS REAIS E PESSOAIS 

 

 

É importante observar que o simples fato da CF não trazer 

expressamente a progressividade de todos os impostos reais, não aprova que 

um único artigo seja visto de forma literal de forma a justificar a vedação. 

A Constituição Federal é bastante clara quando determina a 

concretização dos princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e 

da capacidade contributiva, tudo isso serve de base para a aplicação da 

progressividade. 

Os impostos reais e pessoais foram classificados na Constituição 

Federal de 1988. Os conhecidos como impostos de natureza real, incidem 

sobre bens, renda ou operação do contribuinte, não leva em consideração a 

capacidade contributiva do indivíduo, apenas a matéria tributaria, como ocorre 

no IPVA, IPTU e IPI.15 

Esses impostos têm relação estritamente com o bem, o simples fato do 

contribuinte o possuir, gera a obrigação do pagamento de tributos, apenas 

sendo considerada a existência do bem ou da renda, não havendo relação com 

a realidade, sendo olhado pelo governo tão somente o valor da coisa. 

Com relação ao imposto de natureza pessoal, ao contrário do real, as 

condições do contribuinte são consideradas na instituição das alíquotas do 

imposto, havendo assim uma equidade na cobrança do mesmo, como ocorre 

no IR. A incidência dessa espécie de tributo ocorre sobre algo que é inerente 

ao contribuinte, sendo observada sua capacidade financeira. 

                                            
15 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 15° Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
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Nos dizeres de Luciano Amaro: 

depende de se verificar se predominam características 
objetivas ou subjetivas na configuração do fato gerador. Se o 
tributo leva em consideração aspectos pessoais do contribuinte 
(nível de renda, estado civil, família etc.) ele se diz pessoal. 
Real será o tributo que ignore esses aspectos.16 

Segundo Rubens Gomes de Sousa17 a classificação jurídica dos 

impostos se divide em reais e pessoais, sendo os reais os lançados em relação 

ao valor da matéria tributável, porém sem levar em consideração as condições 

do contribuinte, quanto a sua capacidade, enquanto que os pessoais apesar de 

ser, assim como o real, lançado de acordo com o valor da matéria tributável, 

ele considera as condições de contribuição do contribuinte. 

O mesmo autor ainda nos ensina que todos os impostos são reais, 

porém apenas alguns são pessoais, pois há incidência de todos eles sobre o 

patrimônio, sejam eles bens ou valores. 

Fábio Fanucchi, também nos ensina que o imposto pessoal considera as 

condições do indivíduo para estabelecer diferenças tributárias, a partir de um 

exemplo ele nos fala sobre os impostos reais: 

o imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza, 
estabelecido em importância fixa para os profissionais liberais, 
não cogita do tipo de profissão ou dos rendimentos obtidos no 
exercício. Ele é idêntico para todos os sujeitos.18 

Entretanto, tanto uma espécie quanto a outra, pode resultar em 

injustiças, por isso é necessário muito cuidado na determinação das alíquotas. 

Vejamos dois exemplos de aplicação dos impostos real e pessoal que pode 

gerar um ônus excessivo ao contribuinte: 

a) Imposto real: uma pessoa, de classe baixa, compra um imóvel que 

durante o passar dos anos sofre grande valorização, por incidir sobre 

ele IPTU, que é um imposto real, este se torna inviável o pagamento, 

levando ao proprietário a vender o bem para poder quitar seus 

débitos provindos do mesmo; 

                                            
16 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 12 edição. São Paulo: Saraiva, 
2006, p.89 
17 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. São Paulo. 
Resenha Tributária. 1981. p. 172. 
18 FANUCCHI, Fábio. Curso de Direito tributário brasileiro. 4ª ed. São Paulo. 
Resenha Tributária. v. 1. 1986. p. 76. 
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b) Imposto pessoal: uma pessoa de classe alta que não trabalha, 

portanto, não aufere renda, sendo mantido pelos pais, porém tem um 

grande número de imóveis vindo de doação que não gera nenhuma 

renda. Este sujeito não estará obrigado ao pagamento de imposto de 

renda por não receber remuneração, tendo apenas patrimônios. 

No que se refere ao ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doação) ele está classificado como imposto de natureza real, em razão do 

mesmo não levar em consideração a capacidade que tem o contribuinte de 

pagar tal imposto, mas tão somente sua matéria tributária. 

Por essa razão, o ITCMD, de acordo com a lei não poderia ser 

progressivo, por ser um imposto real, cabendo a progressividade apenas aos 

impostos pessoais, entretanto há entendimentos jurisprudenciais no sentido de 

autorizar a progressividade do ITCMD, como por exemplo, no Recurso 

Extraordinário 545388 do STF: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO ITCMD PROGRESSIVIDADE 

CONSTITUCIONAL. No entendimento majoritário do Supremo, 

surge compatível com a Carta da Republica a progressividade 

das alíquotas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação. Precedente: Recurso Extraordinário nº 562.045/RS, 

mérito julgado com repercussão geral admitida.19 

A jurisprudência vem reconhecendo a progressividade de alguns 

impostos reais, sendo eles o IPTU e o já mencionado ITCMD. É considerado 

por diversos tribunais, que todos os impostos estão sujeitos a capacidade 

contributiva e também para que haja cumprimento da sua finalidade extrafiscal, 

assim como podemos ver no julgamento do RE 562.045/RS, do STF, que 

determinou a sujeição de todos os impostos ao princípio da capacidade 

contributiva. 

O simples fato de ser o ITCMD um tributo de natureza real, não pode ser 

explicação para a não aplicação da progressividade, pois como pode haver 

igualdade na aplicação de uma única alíquota a uma pessoa que recebe um 

                                            
19 JUS BRASIL. Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO: RE 545388 RS. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23076627/agreg-no-recurso-extraordinario-re-545388 
-rs-stf> Acesso em: 13 de novembro de 2017. 
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bem no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões) e a uma pessoa que recebe 

um bem de R$ 70.000,00 (setenta mil)? 

A não aplicação da progressividade vai na contramão da isonomia que 

determina que se deve tratar desigualmente os desiguais na medida em que se 

desigualam para assim alcançar a igualdade. Uma única alíquota trata 

igualmente os desiguais aumentando ainda mais a desigualdade. 

Entretanto é necessário cuidado quando da aplicação da 

progressividade para que as alíquotas não tomem efeitos confiscatórios, o que 

é vedado pela CF, para tanto é necessário que os critérios não se tornem 

demasiadamente abstratos. 

Com relação à vedação constitucional ao confisco, nos ensina Paulo 

Cesar Castilho: 

“Ocorre que, no Brasil, ainda inexiste um critério objetivo 
para se aferir quando o tributo terá efeito confiscatório, em 
especial porque “não há e nunca houve na Constituição da 
República brasileira nenhum limite quantitativo da carga 
tributária que se pode exigir de cada cidadão ou contribuinte”, 
restando ao judiciário, assim, dizer qual tributo tem efeito 
confiscatório”.20 

A falta de um critério para definir quais alíquotas configuram confisco, 

não pode servir como motivação para a não progressividade dos impostos 

reais, como o ITCMD, apesar de se tratar tal vedação de suma importância, 

esta deve ser interpretada observando-se a capacidade contributiva. 

 

 

1.3. A EFICÁCIA DA PROGRESSIVIDADE NO ITCMD 

 

 

A instituição de alíquotas do ITCMD encontra um grande obstáculo, no 

direito brasileiro, por se tratar este de um imposto de competência estadual que 

leva a existirem vinte e sete alíquotas diferentes para o mesmo tributo, 

possibilitando a existência de alíquotas discrepantes. 

                                            
20 CASTILHO, Paulo Cesar Bária de. Confisco tributário. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002. 
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Com relação aos bens imóveis é mais fácil um contorno a esta situação, 

entretanto tal problema permanece com relação aos bens móveis. 

Atualmente, ivemos em um Estado Democrático de Direito, onde a 

tributação pode ser uma forma de encontrar resultados justos e fundamentados 

para alocar recursos de acordo com o interesse coletivo, desde que haja uma 

observação dos limites constitucionais que previne abusos a partir da 

tributação.21 

Um estudo do final do século XX e inicio do século XXI, demonstrou que 

a redução do crescimento somada a uma taxa de capital superior pode 

ocasionar um desequilíbrio econômico, vejamos o que diz Thomas Piketty a 

respeito: 

As riquezas vindas do passado progridem automaticamente 
mais rápido – sem que seja necessário trabalhar – do que as 
riquezas produzidas pelo trabalho, a partir das quais é possível 
poupar. De maneira quase inescapável, isso tende a gerar uma 
importância desproporcional e duradoura das desigualdades 
criadas no passado e, portanto, das heranças22. 

Ou seja, a transferência de herança como temos, com um baixo valor de 

tributação leva a um maior enriquecimento que o trabalho, influenciando as 

pessoas há esperarem viver de suas futuras heranças ao invés de se 

empenhar em conseguir algo fruto de seu próprio trabalho. 

Também a partir disso podemos ver que há uma manutenção da 

desigualdade, pois aquele que tem pouco e vive do trabalho continuará a ter 

pouco, entretanto aquele que é de família rica ainda que não tenha nada, 

mesmo que não trabalhe continuará rico após a morte dos pais, pois herdará 

sua fortuna e não necessitará trabalhar para ter seus próprios recursos. 

A demografia do país também interfere nos bens deixados, pois com a 

crescente expectativa de vida, aumentou-se a relevância da herança na 

sociedade, visto que quanto mais àquele que está rico vive, maior fica seu 

patrimônio, deixando por consequência cada vez maiores heranças. 

Há um desincentivo ao trabalho, para aqueles que vivem apenas do 

dinheiro dos pais, isso também os leva a esperar pela herança que lhe será 

                                            
21 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a 
justiça. Tradução Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 238 
a 243. 
22 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução Monica Baumgarten de 
Bolle. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 369 
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deixada, além de cada vez mais termos doações para transferir patrimônios 

que só seriam passados após a morte.23 

Nos dizeres de Thomas Piketty: 

Neste início de Século XXI, o capital transmitido por doações é 
quase tão importante quanto as heranças propriamente ditas. 
As doações respondem por mais ou menos a metade do nível 
atingido pelo fluxo de herança atual, e portanto levá-las em 
consideração é essencial.24 

É a partir da tributação que se combate a desigualdade, pois esta tem 

um potencial de distribuição de renda, que pode vir a corrigir as desigualdades 

que advêm dos resultados de mercado, principalmente pelo ITCMD progressivo 

que pode desestimular essa espera por herança e incentivar a busca por bens 

e patrimônios advindos de seu próprio trabalho e esforço.25 

Pelo imposto negativo,26 é possível a redistribuição da renda obtida 

pelos impostos arrecadados de forma a beneficiar aqueles que tenham menos 

condições financeiras, também investir no seguro social e prestar serviços 

públicos de qualidade, diminuindo assim as desigualdades econômicas e 

beneficiando a população como um todo. 

Aqui no Brasil, já temos alguns desses mecanismos de transferências 

como o Bolsa Família e a Previdência Social, entretanto, ainda é necessário 

grande investimento público, pois apenas 10,4% dos 34,9% da carga tributária 

do PIB em 2008 voltaram para a população por meio de investimentos 

públicos. Há avanços nesse sentido, no ano de 2005, apenas 9,5% dos 33,8% 

retornaram.27 

Com a instituição de um ITCMD progressivo juntamente com aumento 

das alíquotas, ocorreria um desestímulo à espera de heranças. Podendo haver 

dessa forma uma melhor condição financeira aos que tem pouco e 

incentivando aos que tem muito a trabalharem e até mesmo a proporcionar 

maiores empregos a partir de empresas que poderiam ser abertas por estes. 

                                            
23 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução Monica Baumgarten de 
Bolle. 1ª ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 383 
24 Idem 
25 PIKETTY, Thomas. A economia da desigualdade. Tradução André Telles. 1ª ed. 
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015, p. 112. 
26 Idem p. 125 a 127 
27 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Indicadores de iniquidade do sistema 
tributário nacional: Relatório de observação nº 2. 2ª ed. Brasília: Presidência da 
República, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, 2011, p. 26 
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Também a progressividade ajudaria a complementar o aspecto 

extrafiscal do ITCMD, sendo necessária uma observância da vedação ao 

confisco, para que as alíquotas não se tornem tão absurdas que levem ao 

contribuinte a ter de vender seu bem para pagar as despesas por ele 

ocasionadas. 

Apesar de haver quem defenda ser o aumento das alíquotas um 

desestimulo ao crescimento econômico e desmotivação à população, não é 

bem assim, na França temos alíquotas que chegam a 60% sem que tenha 

ocasionado uma crise econômica28. 

Nas palavras do economista Thomas Piketty:  

Nossas sociedades democráticas se apoiam em uma visão 
meritocrática do mundo, ou ao menos numa esperança 
meritocrática – a crença numa sociedade na qual as 
desigualdades seriam mais fundadas no mérito e no trabalho 
do que na filiação e na renda. Essa crença e essa esperança 
desempenham um papel central na sociedade moderna, por 
uma razão simples: na democracia, a igualdade proclamada 
dos direitos do cidadão contrasta de maneira singular com a 
desigualdade bastante real das condições de vida, e, para 
escapar dessa contradição, é vital fazer com que as 
desigualdades sociais resultem de princípios racionais e 
universais, e não de contingências arbitrárias29 

É preciso que haja uma analise do local de aplicação das alíquotas para 

que não haja discrepâncias destas e os objetivos de melhor distribuição de 

recursos sejam alcançados tanto por altas quanto por baixas alíquotas. 

  

                                            
28 LIMA, Bianca Pinto. Brasil é um dos que menos tributam herança no mundo, 
2014. Disponível em : <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-um-dos-
que-menos-tributam-heranca-no-mundo-imp-,1170532> Acesso em 28.09.2017 
29 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução Monica Baumgarten de 
Bolle. 1ª ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 411. 
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2. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA 

 

 

 

2.1. CONCEITO E LEGISLAÇÃO 

 

 

Capacidade Contributiva era originalmente uma expressão sinônima de 

riqueza e patrimônio, onde havia um pagamento diferenciado dos tributos 

conforme a força econômica do indivíduo, sendo, portanto, os tributos 

proporcionais à riqueza e ao patrimônio acumulados.30 

Trata-se a capacidade contributiva, segundo Meirelles de “um conjunto 

de forças econômicas embasado em alguns indícios parciais que, enquanto 

tais, representam manifestação direta de uma certa disponibilidade econômica 

limitada e manifestação indireta da disponibilidade econômica complexa.”31 

É baseado no neste princípio que a Constituição Brasileira de 1988 

estabeleceu o seguinte: 

Art. 145. § 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.32 

É necessário que o Direito Tributário como ramo do Direito Público, seja 

uma forma do Estado buscar a representação do interesse coletivo, que deve 

vir como prioridade em relação ao interesse particular, conforme o princípio da 

                                            
30 MEIRELLES, José Ricardo. O Princípio da Capacidade Contributiva, 1997. 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/315/oprincípioda 
capacidade.pdf?sequence=6> Acesso em: 07.08.2017 
31 Idem 
32 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988 



27 
 

supremacia do interesse coletivo, impedindo desta forma que poucos tenham 

grandes riquezas e possibilite que estas voltem para a sociedade e a 

beneficiem como um todo, através dos tributos.33 

 José Ricardo Meirelles nos ensina: 

A distribuição da carga tributária de acordo com a capacidade 
contributiva dos indivíduos nos traz a idéia de que os tributos 
têm como escopo final o bem comum, devem amoldar-se às 
situações individuais, de modo a propiciar uma posição 
isonômica dos contribuintes no que se refere ao seu sacrifício 
individual em prol do interesse coletivo. A máxima de Rui 
Barbosa no que se refere à isonomia, qual seja, tratar 
desigualmente os desiguais à medida que se desigualam 
acaba por se concretizar neste princípio quando efetivamente 
posto em prática.34 

O princípio da capacidade contributiva, para Paulo Caliendo é 

considerado o princípio da tributação mais importante na determinação da 

justiça fiscal, na repartição de encargos fiscais e na definição da base de 

imposição de tributos. Surgido com base na ideia de transparência fiscal, ou 

seja, na exigência de clareza para o contribuinte da carga tributária a que está 

submetido, foi considerado o princípio mais democrático de todos.35 

Para Roque Antonio Carrazza: 

O princípio da capacidade contributiva hospeda-se nas dobras 
do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo 
tributário, os ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico 
que quem, em termos econômicos, tem muito pague, 
proporcionalmente, mais imposto do que quem tem pouco. 
Quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, pagar 
mais imposto do que quem tem menor riqueza. Noutras 
palavras, deve contribuir mais para a manutenção da coisa 
pública. As pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção 
dos seus haveres, ou seja, de seus índices de riqueza.36 

                                            
33MEDEIROS, Marcio Costa. Progressividade do ITCMD, uma solução para o fim 
da sociedade baseada na herança de fortunas. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10515> Acesso 
em: 07.08.2017 
34 MEIRELLES, José Ricardo. O Princípio da Capacidade Contributiva, 1997. 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/315/oprincípioda 
capacidade.pdf?sequence=6> Acesso em: 07.08.2017 
35 SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso da. Direito tributário e análise 
econômica do Direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p.270. 
36CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 21ª 
edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 37. 
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Trata-se a capacidade contributiva da capacidade que o indivíduo tem 

para contribuir para o Estado, não sendo tão somente sua capacidade 

econômica, pois esta seria a capacidade de se receber recursos e ter 

disponibilidade desses.  

Está intimamente ligada a justiça da tributação, pois é a partir dela que 

se cobra os impostos maiores de quem tem mais e menores de quem tem 

menos, reiterando-se a ideia de proporcionalidade. 

Também se trata de uma forma de solidariedade, sendo uma forma dos 

mais privilegiados economicamente cumprir com seu dever de solidariedade, 

cumprindo com a justiça social, havendo assim uma melhor distribuição da 

renda na sociedade. 

É um princípio fortemente ligado a pessoalidade, uma vez que é 

considerado na aplicação do tributo as condições de cada indivíduo contribuir 

para a manutenção do Estado, sendo necessário observar a relação do fato 

gerador e as características individuais do sujeito passivo. 

Sobre a pessoalidade dos tributos, Luciano Amaro, diz: 

A personalização, que também deve ser buscada pelo 
legislador “sempre que possível”, traduz-se na adequação do 
gravame fiscal às condições pessoais de cada contribuinte. É 
óbvio que não se pretende definir na lei o imposto de cada 
pessoa, mas sim estruturar o modelo de incidência de tal sorte 
que, na sua aplicação concreta, tais ou quais características 
dos indivíduos (número de dependentes, volume de despesas 
de médicas etc.) sejam levadas em consideração para efeito de 
quantificação do montante do imposto devido em cada situação 
concreta.37 

Essa análise pessoal é extremamente importante, pois nos impostos 

reais, tem-se verdadeiro desprezo pela condição do indivíduo, pois aquele 

sujeito que tem apenas um bom imóvel, porém está afundado em dividas, 

pagará mais imposto que aquele que é muito rico, mas só tem uma pequena 

casa, em razão de aqui ser aplicado o IPTU que só leva em consideração o 

valor do imóvel. 

Também está a capacidade contributiva ligada ao princípio da isonomia, 

pois é considerada a condição de cada um individualmente, tratando de forma 

igual os que são iguais e de forma diferente aqueles que são diferentes, de 

                                            
37 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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forma a igualar o tratamento entre eles, ou seja, quem tem mais paga mais e 

quem tem menos paga menos. 

Assim se manifesta Luciano Amaro: 

Mas, em situações iguais, o princípio da capacidade 
contributiva não se resume a dar igualdade de tratamento. Dois 
contribuintes em idêntica situação têm direito a tratamento 
igual; todavia, além disso, têm também (ambos e cada um 
deles) o direito de não ser tributados além de sua capacidade 
econômica. Se de ambos fosse exigido idêntico imposto 
abusivo, não os ampararia a invocação da igualdade (que 
estaria sendo aplicada), mas a da capacidade contributiva.38 

É extremamente importante o princípio da capacidade contributiva para 

a efetivação da justiça fiscal, de forma que o ônus de contribuir para a 

manutenção do Estado seja maior a quem tem maior capacidade de assim 

fazer. 

 

 

2.2. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E OS IMPOSTOS REAIS 

 

 

A Constituição Federal trata em seu art. 50 dos princípios de isonomia e 

igualdade, onde todos devem ser tratados igualmente, Inocêncio Mártires 

Coelho nos diz a respeito desses princípios: 

Como, por outro lado, no texto da nossa Constituição, esse 
princípio é enunciado com referência à lei – todos são iguais 
perante a lei -, alguns juristas construíram uma diferença, 
porque a consideram importante, entre a igualdade na lei e a 
igualdade diante da lei, a primeira tendo por destinatário 
precípuo o legislador, a quem seria vedado valer-se da lei para 
fazer discriminações entre pessoas que mereçam idêntico 
tratamento; a segunda, dirigida principalmente aos 
intérpretes/aplicadores da lei, impedir-lhes-ia de concretizar 
enunciados jurídicos dando tratamento distinto a quem a lei 
encarou como iguais39 

                                            
38 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
39 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Direito constitucional.  5. ed. rev.e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p.221 
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A própria CF para assegurar essa aplicação isonômica no campo do 

direito tributário, em seu art.150, II veda a instituição de tributos que trate 

desigualmente seus contribuintes, que esteja em situação de igualdade. 

Sobre o referido artigo, nos ensina Leandro Pausen: 

A isonomia imposta pelo art. 150, II, da CF impede que haja 
diferenciação tributária entre contribuintes que estejam em 
situação equivalente, ou seja, discriminação arbitrária. Justifica-
se a diferenciação tributária quando haja situações 
efetivamente distintas, se tenha em vista uma finalidade 
constitucionalmente amparada e o tratamento diferenciado seja 
apto a alcançar o fim colimado40 

O princípio da capacidade contributiva é uma forma de materialização do 

princípio da isonomia onde todos devem ser tratados de forma equitativa, 

impedindo que o tratamento desigual aos iguais cause injustiças, assim como o 

tratamento igual dos diferentes. 

Alfredo Augusto Becker ensina: 

Antiquíssimo é o princípio de cada indivíduo contribuir para as 
despesas da coletividade, em razão da sua força econômica. 
[…] Este princípio se origina, em suas linhas essenciais, do 
ideal de justiça distributiva formulado pelos filósofos gregos e 
reaparece na filosofia escolástica, quando recompõe o sistema 
aristotélico consoante os princípios da teologia católica41 

É importante lembrar que a capacidade contributiva se aplica apenas 

quando falamos em impostos, não se estendendo as demais espécies de 

tributos. O Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, a esse respeito, em voto 

proferido nos autos do Recurso Extraordinário 573675, nos diz: 

A despeito de o art. 45, §1o, da Constituição Federal, que 
alude à capacidade contributiva, fazer referencia apenas aos 
impostos, não há negar que ele consubstancia uma limitação 
ao poder de imposição fiscal que informa todo o sistema 
tributário.42 

                                            
40 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz 
da doutrina e da jurisprudência. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 
2010. p.184 
41 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: 
Noeses, 2007. p. 509 
42 SFT. Recurso Extraordinário 573675. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/ 
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=593814> Acesso em: 10 de outubro 
de 2017. 



31 
 

Geraldo Ataliba, por sua vez, ensina que sobre os impostos reais e 

pessoais: 

São impostos reais aqueles cujo aspecto material da hipótese 
de incidência limita-se a descrever um fato, ou estado de fato, 
independentemente do aspecto pessoal, ou seja, indiferente ao 
eventual sujeito passivo e suas qualidades. A hipótese de 
incidência 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 hipótese de incidência […]. 
São impostos pessoais, pelo contrário, aqueles cujo aspecto 
material da hipótese de incidência leva em consideração certas 
qualidades, juridicamente qualificadas, dos possíveis sujeitos 
passivos. Em outras palavras, essas qualidades jurídicas 
influem, para estabelecer diferenciações de tratamento 
legislativo, inclusive do aspecto material da hipótese de 
incidência. 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 hipótese de incidência, que não se pode conhecer 
este sem considerar aquele.43 

Durante um longo período o STF entendeu que apenas aos impostos 

pessoais seriam possíveis a aplicação do princípio da capacidade contributiva, 

como podemos ver na Súmula n. 656, segundo a qual dizia: “É inconstitucional 

a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter 

vivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel”. 

Também a Súmula n. 688: “É inconstitucional a lei municipal que tenha 

estabelecido antes da Emenda Constitucional 29/00, alíquotas progressivas 

para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social 

da propriedade urbana”. 

Desta forma era visto que não caberia a aplicação do princípio da 

capacidade contributiva nem da progressividade em tributos de natureza real, 

assim como o ITCMD. 

Entretanto, recentemente, o Supremo mudou sua posição, autorizando a 

aplicação do princípio da capacidade contributiva no ITCMD, mesmo se 

tratando este de um imposto real, através do princípio da progressividade, 

como podemos ver na Ementa do julgado: 

                                            
43 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5a. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1999. p. 125 



32 
 

EMENTA: 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. (RE 562045, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, 
REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-
2013 PUBLIC 27-11-2013 EMENT VOL-02712-01 PP-00001) 

Foi reconhecido pela Suprema Corte, que o art.145, § 1º não limitou a 

aplicação da capacidade contributiva apenas aos impostos pessoais, podendo 

assim haver aplicação aos impostos reais também, portanto não seria 

necessária a autorização da CF para a aplicação da progressividade no 

ITCMD, pois a mesma não veda tal aplicação. 

 

 

2.3. GARANTIA DE IGUALDADE ENTRE OS CONTRIBUINTES 

 

O maior objetivo do princípio da capacidade contributiva é a busca pela 

igualdade entre a população, entretanto, nem todos os tributos são passiveis 

de ter esse princípio aplicado. Segundo Roque Carrazza,44 o ICMS é uma 

prova disso, em razão de qualquer pessoa que adquirir um produto de 

consumo pagará esse imposto independente de sua capacidade. 

Roque Antônio Carrazza, ainda diz a respeito do princípio da capacidade 

contributiva: 

Reforça o princípio republicano da capacidade contributiva (art. 
145, § 1º, da CF). De fato, o princípio da capacidade 
contributiva – que informa a tributação por meio de imposto – 
hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a 
realizar, no campo tributário, os idéias republicanos (é justo e 
jurídico que quem, em termos econômicos, tem muito, pague, 
proporcionalmente, mais imposto do que quem tem pouco)45 

                                            
44 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª Ed. 
São Paulo, Malheiros, 2013, p. 111 
45 Idem, p. 812 
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Tanto o princípio da capacidade contributiva como o princípio da 

igualdade devem buscar pela justiça social e fiscal, pois de acordo com 

Geraldo Ataliba, citado por Luciano Amaro, onde não há riqueza, não há razão 

de ser à criação de imposto, assim como não adianta cavar poço em terra 

seca.46 

É necessário ir além da interpretação negativa de igualdade, onde se 

considera que igualdade é tratar todos da mesma forma sem distinção, fazendo 

uma interpretação positiva, onde o tributo deve ser aplicado conforme a 

capacidade contributiva do contribuinte, cabendo ao legislador diferenciar 

desigualdades.47 

Segundo, Celso Antônio Bandeira de Mello, para o legislador realizar 

essas distinções torna-se algo complicado em virtude de não poder a lei ser 

uma fonte de privilégios ou perseguições, mas sim uma forma de regulação da 

sociedade de forma igualitária, sendo pela própria legislação vedada a criação 

de leis diversas para situações análogas.48 

Contudo, Hugo de Brito Machado, defende ser um absurdo o 

recolhimento igualitário de tributo, sendo necessário que ao criar uma lei, o 

legislador leve em consideração a condição econômica efetiva do indivíduo que 

será tributado, pois não será possível uma aplicação desigual em situação 

equivalente, não havendo base legal para a distinção.49 

O simples fato de se promover a igualdade na cobrança de tributos não 

é suficiente, para dirimir as desigualdades, o Estado não pode simplesmente 

focar em arrecadar tributos, é necessário analisar as desigualdades reais da 

população, estabelecendo, a lei, diferentes tratamentos de acordo com a 

capacidade econômica do contribuinte. 

Apesar de todas as desigualdades, o princípio da capacidade 

contributiva vem em favor de promover a igualdade, onde os pobres devem 

                                            
46 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 12ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva. 2006, p. 137 
47 DERZI, Misabel de Abreu. Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana, em co-autoria com Sacha Calmon. Editora Saraiva, 1982, referida por Sacha 
Calmon Navarro Coelho, em seu Curso de Direito Tributário Brasileiro. 
48 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 
3ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 10 
49 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 12ª Ed., São Paulo: 
Malheiros, 1997, p. 187 
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pagar menos impostos que os ricos, levando a uma efetivação da justiça onde 

os de pouca capacidade contributiva pagam pouco e aqueles que não têm 

condições de arcar nem ao menos com o mínimo existencial, não pagam nada. 

Os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, segundo Celso 

de Mello, podem aumentar o conteúdo jurídico, principalmente quando 

associada à justiça social, sendo esta uma finalidade da ordem econômica e 

social.50 

Essa igualdade dada pelo princípio da capacidade econômica é passível 

de medidas judiciais que a efetive quando a tributação cobrada do indivíduo for 

tão alta que prejudique sua subsistência, havendo assim claramente a 

aplicação do confisco, algo que é expressamente vedado pela nossa 

Constituição Federal, em seu art. 150, IV. 

Nos dizeres do autor, Ives Granda: 

Parece-me ser a melhor medida – e a única disponível – para 
que, caracterizado o confisco em situação concreta e definida, 
acionar o Judiciário para recepção da prestação jurisdicional 
pertinente.51 

Alguns juristas, assim como Ives Granda, entendem que neste caso a 

medida cabível seria o mandado de injunção, pois este beneficia o impetrante, 

a partir da demonstração de violação constitucional, em seu caso particular. 52 

Vejamos, o que disse o autor sobre a possibilidade de outras medidas: 

Afastou-se o mandado de segurança individual em face de 
suas limitações processuais em matéria de prova, assim como 
o coletivo, pela impossibilidade de individualização. Por outro 
lado, a ação declaratória não tem força e a agilidade 
necessárias, embora caminho também possível, se precedida 
de medida cautelar preparatória ou de cautelar incidental, se já 
em trâmite a ação. Decididamente é mais difícil a ação direta 
de inconstitucionalidade pela excessiva personalização da 
questão.53 

                                            
50 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre 
justiça social. In Anais da IX Conferência Nacional dos Advogados. Tema: Justiça 
Social. Florianópolis, 1982, p. 192-193. 
51 DA SILVA MARTINS, Ives Gandra. Capacidade contributiva: igualdade e justiça. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional, v. 2, n. 1, p. 85-102, 2003, p. 89. 
52 Idem. 
53 DA SILVA MARTINS, Ives Gandra. Capacidade contributiva: igualdade e justiça. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional, v. 2, n. 1, p. 85-102, 2003, Nota n. 13 
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Desta forma, quando ocorrer alguma forma de desrespeito do princípio 

da capacidade contributiva, que prejudique o contribuinte, até mesmo se 

tornando muito difícil o pagamento de tributos incidentes, o contribuinte, poderá 

acionar o judiciário, por meio do mandado de injunção para que seja declarada 

a inconstitucionalidade da tributação. 
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3. TRIBUTAÇÃO DO ITCMD 

 

 

 

3.1. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 

 

Através do ITCMD, o Estado arrecada recursos financeiros sobre as 

transmissões por herança e doações, para gerar receitas, sendo um imposto 

de natureza tipicamente fiscal e tratando-se de um tributo real, porém também 

como todo tributo tem natureza extrafiscal, que nos dizeres de Hugo de Brito 

Machado tem como função: 

A função extrafiscal possível consiste em desestimular o 
acúmulo de riquezas, ou, em outras palavras, desestimular a 
concentração de renda. Basta a instituição de alíquotas 
progressivas, com percentuais bastante elevados para os 
valores mais expressivos.54 

A competência de arrecadação do ITCMD é dos Estados-membros e 

Distrito Federal, sendo estes incumbidos de instituir as alíquotas a serem 

cobradas, desde que esteja dentro da alíquota máxima estipulada pelo Senado 

Federal, conforme o art. 155, I da CF: 

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

ou direitos; 

Com relação aos bens imóveis, a competência será do Estado da 

situação do bem, ou o Distrito Federal, a arrecadação do imposto, ainda que o 

de cujus faleça em outro Estado, já no que diz respeito aos bens móveis será 

                                            
54 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 377 
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arrecadado o imposto no local (Estado ou Distrito Federal) onde for processado 

o inventário ou arrolamento, ou ainda onde for o domicilio do doador. 

Ele incidirá sempre que houver uma transmissão gratuita de bens, seja 

ela em razão da morte do indivíduo ou por doação, sendo devido seu 

pagamento, assim que houver a avaliação do espólio e a homologação do 

cálculo, conforme determina a Súmula 114 do STF: “O imposto de transmissão 

causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo”. 

Sendo, portanto, o fato gerador deste imposto, a abertura da sucessão, 

quando se tratar de transmissão causa mortis, havendo incidência inclusive 

quando houver a morte presumida, conforme a Súmula 331 do STF: “É legitima 

a incidência do imposto de transmissão ‘causa mortis’ no inventário por morte 

presumida”. 

Ensina-nos Hugo de Brito Machado: 

A morte opera automaticamente a transmissão da propriedade 
de todos os bens que a pessoa natural possui. Seja por força 
da lei, simplesmente, seja por força de ato de última vontade 
do autor da herança. A formalização dessa transmissão de 
propriedade ordinariamente ocorre mediante o processo de 
inventário, e no âmbito deste o imposto é lançado pela 
autoridade competente e pago pelos interessados. Tratando-se 
de imóveis, faz-se depois o registro necessário no Cartório de 
Imóveis. Necessário para formalizar a transmissão da 
propriedade, que se opera com a morte do proprietário 
anterior.55 

Quando for por doação, haverá duas hipóteses da ocorrência do fato 

gerador a depender do bem ser móvel ou imóvel. Se móvel, o fato gerador 

ocorrerá no momento da tradição, sendo que no bem imóvel, o pagamento do 

tributo deverá ocorrer antes da assinatura em cartório, sendo necessária a 

apresentação do comprovante de pagamento no cartório para que se efetive o 

registro. 

Deverá ser considerado o valor venal do bem ou do direito transmitido, 

como base de cálculo do ITCMD, ou seja, será considerado o valor de 

mercado, que será expresso em unidades fiscais de acordo com cada Estado 

                                            
55 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 378. 
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ou moeda nacional, que será avaliado no momento da abertura da sucessão ou 

avaliação ou da realização da doação.56 

O pagamento do imposto caberá ao herdeiro ou legatário, sendo estes 

os contribuintes, quando a transmissão ocorrer por causa mortis, porém 

quando a transmissão for por doação a lei tem diferentes hipóteses onde 

poderá ser o doador ou o donatário o sujeito passivo, enquanto que o sujeito 

ativo sempre será o Estado, o DF ou a autoridade competente a instituir o 

tributo. 

O Estado do Paraná no art. 14 da Lei 18.573/2015 dispõe sobre o 

contribuinte do ITCMD para seu território: 

Art. 14. O contribuinte do imposto é:  
I - o herdeiro ou o legatário, nas transmissões causa mortis; 
II - o donatário, nas transmissões por doação; 
III - o cessionário, na cessão a título gratuito; 
IV - o beneficiário, na desistência de quinhão ou de direitos, por 
herdeiro ou legatário; 
V - o fiduciário, na instituição do fideicomisso; 
VI - o fideicomissário, na substituição do fideicomisso; 
VII - o beneficiário de direito real, quando de sua instituição; 
VIII - o doador, no caso da doação de bem móvel, título ou 
crédito, bem como dos direitos a eles relativos, na hipótese de 
o donatário não residir nem for domiciliado no Estado. 

O prazo para o recolhimento do tributo, no estado do Paraná está 

previsto nos arts. 24 e 25, da Lei n. 18.573/2015, havendo três hipóteses: antes 

da lavratura do registro, trinta dias ou no caso da transmissão não 

documentada, no momento da tradição, a depender do caso, vejamos: 

Art. 24. O pagamento do ITCMD, nas transmissões por ato 
inter vivos, realizar-se-á: 
I - nas transmissões por escritura pública, ou procuração em 
causa própria, antes da lavratura do respectivo instrumento; 
II - nas transmissões por instrumento particular, dentro de 
trinta dias de sua lavratura;  
III - nas alterações contratuais de pessoa jurídica, antes do 
respectivo registro do instrumento no Registro Público de 
Empresas Mercantis ou no Cartório de Títulos e Documentos; 
IV - nas aquisições em virtude de adjudicação, ou de qualquer 
sentença judicial, no prazo de trinta dias do ato ou do contrato; 
V - nas aquisições de terras devolutas, ou direitos a elas 
relativos, no prazo de trinta dias após assinado o respectivo 
título; 

                                            
56 PAULSEN, Leandro; MELO, José Eduardo Soares. Impostos federais, estaduais e 
municipais. 18 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 177. 
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VI - na incorporação de bens ao patrimônio de empresa, até 
trinta dias da celebração do ato ou contrato, observado o 
disposto nos arts. 10 e 13 desta Lei; 
VII - nas transmissões não documentadas, no momento da 
tradição. 
Art. 25. O pagamento do imposto, nas transmissões causa 
mortis, realizar-se-á: 
I - antes de lavrado o respectivo instrumento, nas 
transmissões por escritura pública; 
II - dentro de trinta dias da data em que transitar em julgado a 
sentença homologatória do cálculo ou da partilha amigável. 

 Cabe lembrar, que quando ocorre renuncia à herança, poderá ou não 

ocorrer à incidência do ITCMD, a depender do tipo de renúncia, podendo ser 

ela: abdicativa; translativa; ou tardia. 

Ela será abdicativa quando antes de qualquer ato em favor do monte 

mor, o herdeiro renúncia à herança, não incidindo assim o tributo. Quando a 

renúncia for a favor de pessoa certa, será a translativa, ocorrendo à incidência 

do imposto. Já quando a renúncia for a favor do monte mor, porém após a 

aceitação, ocorrerá à tardia, também incidirá o ITCMD. 

 
 

3.2. ALÍQUOTAS DO ITCMD NO BRASIL E COMPARAÇÃO COM 

NAÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 

A instituição das alíquotas do ITCMD, como foi dito no tópico anterior, é 

de competência dos Estados-membros e do Distrito Federal, porém de acordo 

com o art. 155, § 1º, IV da CF, cabe ao Senado Federal estabelecer as 

alíquotas máximas, que hoje se encontra em apenas 8%, de acordo com o art. 

2º da Resolução n. 09/1992. 

A partir das Tabelas abaixo podemos ver as alíquotas conforme cada 

estado brasileiro no ano de 2016 e, as alíquotas em algumas nações 

estrangeiras: 

 

Tabela 1 - Alíquotas do ITCMD conforme legislações estaduais vigentes no ano de 2016. 

Estado Legislação 
Alíquota 

Mínima 

Alíquota 

Máxima 
Progressividade 
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Acre 271/2013 
2%(D)1 

4%(CM)2 

2%(D) 

4%(CM) 
- 

Alagoas 5.077/1989 2% 4% 
Conforme Grau de 

Parentesco 

Amapá 

400/1997 

atualizada por 

868/2004 

3%(D) 

4%(CM) 

3%(D) 

4%(CM) 
- 

Amazonas 19/1997 2% 2% - 

Bahia 4.826/1986 
3,5%(D) 

0%(CM) 

3,5%(D) 

8%(CM) 

Conforme Base de 

Cálculo 

Ceará 15.812/2015 2% 8% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Distrito 

Federal 

3.804/2006 

atualizada por 

5.549/2015 

4% 6% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Espírito 

Santo 
10.011/2013 4% 4% - 

Goiás 11.651/1991 2% 4% - 

Maranhão 

7.799/2002 

atualizada por 

10.283/2015 

1%(D) 

3%(CM) 

2%(D) 

7%(CM) 

Conforme Base de 

Cálculo 

Mato Grosso 7.850/2002 0% 4% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Mato Grosso 

do Sul 

1.810/97 

atualizada por 

4.759/2015 

3%(D) 

6%(CM) 

3%(D) 

6%(CM) 
- 

Minas Gerais 14.941/2003 5% 5% - 

Pará 5.529/1989 4% 4% - 

Paraíba 5.123/1989 2% 8% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Paraná 18.573/2015 4% 4% - 

Pernambuco 
13.974/2009 

atualizada por 
2% 8% 

Conforme Base de 

Cálculo 
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15.601/2015 

Piauí 4.261/1989 
4%(D) 

2%(CM) 

4%(D) 

6%(CM) 

Conforme Base de 

Cálculo 

Rio de 

Janeiro 
7.174/2015 4,5% 5% 

Conforme Base de 

Cálculo 

Rio Grande 

do Norte 

5.887/1989 

atualizada por 

9.993/15 

3% 6% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Rio Grande 

do Sul 

8821/89 

atualizada por 

14.741/2015 

3%(D) 

0%(CM) 

4%(D) 

6%(CM) 

Conforme Base de 

Cálculo 

Rondônia 15.474/2010 2% 4% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Roraima 59/1993 4% 4% - 

Santa 

Catarina 
13.136/2004 1% 8% 

Conforme Base de 

Cálculo e grau de 

Parentesco 

São Paulo 10.705/2000 4% 4% - 

Sergipe 

29.994/2015 

atualizada por 

8.044/2015 

4%(D) 

2%(CM) 

4%(D) 

8%(CM) 

Conforme Base de 

Cálculo 

Tocantins 

1287/2001 

atualizada por 

3.019/2015 

0% 8% 
Conforme Base de 

Cálculo 

Legenda: (1) Doação 

  (2) Causa Mortis 

Fonte: Laura Domingues Dias57 

 

Tabela 2 - Alíquotas médias e máximas do imposto sobre herança e doações em determinados 
ordenamentos jurídicos estrangeiros no ano de 2014. 

País Imposto sobre Herança Imposto sobre Doações 

                                            
57 DIAS, Laura Domingues. A tributação sobre herança e doações no Brasil e suas 
implicações na efetivação da Justiça Distributiva (Monografia). Juiz de fora, 2016. 
Disponível em: <https://hermes.cpd.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/3690/1/lauradomingues 
dias.pdf> Acesso em 11.09.2017 
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Alíquota 

Média 

Alíquota 

Máxima 

Alíquota 

Média 

Alíquota 

Máxima 

Brasil 3,86% 8% 3,23% 8% 

Alemanha 28,5% 50% 28,5% 50% 

Austrália 0% 0% 0% 0% 

Canadá 0% 0% 0% 0% 

Chile 13% 25% 18,2% 35% 

China 0% 0% 0% 0% 

Estados 

Unidos 
29% 40% 29% 40% 

França 32,5% 60% 25% 45% 

Índia - - 15% 30% 

Inglaterra 40% 40% 30% 40% 

Itália 6% 8% 6% 8% 

Japão 30% 50% 30% 50% 

Luxemburgo 24% 48% 8,1% 14,4% 

México 0% 0% 0% 0% 

Noruega 0% 0% 0% 0% 

Rússia 0% 0% 0% 0% 

Suécia 0% 0% 0% 0% 

Suíça 25% 50% 25% 50% 

Fonte: ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED. 

 

Diante dos dados, podemos ver que o Brasil é um dos Países que 

menos tributa a transmissão de bens seja por causa mortis ou doação, ainda 

só temos três estados onde há aplicação das alíquotas máximas de 8%, sendo 

Bahia, Ceará e Santa Catarina. 

Apesar de não haver tributação sobre herança e doação em países 

como Austrália e a Noruega, em contra partida essas nações têm tributação 

elevada no que diz respeito à tributação da renda de sua população, chegando 

há 48% na Noruega e 59% na Austrália.58 

                                            
58 LIMA, Bianca Pinto. Brasil é um dos que menos tributam herança no mundo. 
2014. Disponivel em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-um-dos-
que-menos-tributam-heranca-no-mundo-imp-,1170532> Acesso em: 28.09.2017 
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O Brasil vai na contramão da maioria das nações desenvolvidas, tendo 

uma grande cobrança de tributos no que diz respeito aos bens de consumo e 

uma baixa cobrança sobre os bens e renda além de não tributar grandes 

fortunas e nem mesmo a distribuição de lucro, levando a uma cobrança 

elevada de quem tem pouca capacidade contributiva e muito pouco de quem 

tem muita. 

"Taxar muito não é o ideal, já que não é renda nova, então ganha ares 

confiscatórios. Não precisa ser uma alíquota de 50%, mas também não pode 

ser quase 4%, como hoje no Brasil", diz Fernando Zilveti, professor da 

Fundação Getúlio Vargas.59 

 

 

3.3. PROGRESSIVIDADE DO ITCMD 

 

 

Assim como já foi explicado, a progressividade se trata do aumento das 

alíquotas do tributo na medida em que aumenta o valor da base de calculo, 

tendo como objetivo atender a capacidade contributiva. 

A CF trouxe apenas três impostos que devem ser progressivos, sendo 

eles o IR, previsto no art. 153, §2º, inciso I, o IPTU, previsto no art. 156, § 1º e 

o ITR, previsto no art. 153, § 4º, inciso I. 

O exemplo mais utilizado pela doutrina é o do Imposto de Renda, onde 

quanto maior for à renda do contribuinte, maior será a alíquota incidente sobre 

a mesma, portanto, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga 

menos. 

Com relação à aplicação da progressividade em impostos de natureza 

real assim como o ITCMD, levando em consideração o art. 145, § 1º da CF, a 

doutrina tem defendido que a lei só prevê a progressividade em casos de 

impostos pessoais, só podendo ser progressivos os reais em casos 

expressamente autorizados pela CF como ocorre com o IPTU. 

                                            
59 Idem 



44 
 

Entretanto, o STF tem entendido de maneira diversa. Até 2013, o 

entendimento do Supremo era da inconstitucionalidade das alíquotas 

progressivas dos impostos reais, conforme a Súmula 656 de 2003: 

Súmula 656: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas 

progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens 

imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel. 

Porém, em 2013 no RE 562.045, entendeu o STF que a progressividade 

cabe tanto nos impostos pessoais como reais, pois o art. 145, §1º da CF, não 

proíbe a progressividade de impostos reais, sendo errônea interpretação 

contrária, em razão de todos os impostos estarem sujeitos ao princípio da 

capacidade contributiva, segundo determinação legal que estabelece que 

sempre que possível os impostos deverão ter caráter pessoal.60 

Ainda o STF, defendeu que o ITCMD pode ser progressivo, mesmo sem 

previsão expressa da CF, por ser um imposto direto onde incide o princípio da 

capacidade contributiva que é realizado através da progressividade. 

Nas palavras do Ministro Ricardo Lewandowski, no Recurso 

Extraordinário 562.045/RS: 

A função essencial da progressividade consiste em dar 
concreção ao princípio da capacidade contributiva de modo a 
promover a justiça social em matéria tributária, servindo como 
importante instrumento de desconcentração da riqueza.61 

O entendimento do referido Recurso Extraordinário foi: 

De qualquer modo, por não considerar o imposto sobre 
transmissão “causa mortis” como um típico imposto de caráter 
real, mas, diferentemente, considerá-lo um imposto que revela 
efetiva capacidade contributiva de quem percebe a 
transferência patrimonial, considerando que se dá em caráter 
gratuito, tenho que não ofendia a Constituição o 
estabelecimento de alíquotas progressivas para a espécie.62 

                                            
60 RE 562045/RS, Rel. Ricardo Lewandowski. 06.02.2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630039> Acesso 
em 11.10.2017 
61 RE 562045/RS, Rel. Ricardo Lewandowski. 06.02.2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630039> Acesso 
em 11.10.2017 
62 Idem. p. 71 
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Roque Carrazza, no mesmo sentido, defende a progressividade dos 

impostos, dizendo que todos deveriam seguir este princípio, pois é a 

progressividade que possibilita a concretização do princípio da capacidade 

contributiva.63 

Ricardo Lobo Torres defende uma progressividade mais ampla do 

ITCMD, criticando serem as alíquotas de apenas 8%, citando como exemplo o 

caso da Alemanha: 

Na Alemanha, por exemplo, o imposto incide, no mínimo, pela 
alíquota de 3% e, no máximo, pela de 70%, conforme o valor 
do bem transmitido e a distância entre o herdeiro e o de cujus 
na linha da sucessão; de notar que a progressividade do 
imposto de transmissão causa mortis e doação, fruto de política 
da social-democracia que governou aquele país até os anos 
70, não foi minimizada depois da conquista do poder pelos 
liberais, ao contrário do que ocorreu com a cobrança 
progressiva do imposto de renda. 64 

Sendo assim, se pelo Supremo Tribunal Federal já temos um 

entendimento pela progressividade das alíquotas do ITCMD, é necessário que 

haja uma unificação das jurisprudências sobre tal assunto. 

Thomas Piketty, a respeito do tema, defende que se a remuneração do 

capital excede o crescimento da economia, a riqueza proveniente de herança 

aumenta mais rápido que a advinda da renda e da produção, ou seja, a riqueza 

herdada cresce mais rápido que a do trabalho, facilitando uma concentração de 

renda indo na contramão dos valores democráticos da meritocracia e da justiça 

social.65 

Diz o autor: 

Quando a taxa de rendimento do capital é, por um longo 
período, muito mais alta do que a taxa de crescimento da 
economia, é quase inevitável que a herança, ou seja, os 
patrimônios originados no passado, predomine em relação à 
poupança, que são os patrimônios originados no presente. De 
um ponto de vista estritamente lógico, a conseqüência poderia 
ser outra, mas as forças que impulsionam nessa direção são 
muito poderosas. A desigualdade r > g significa que de certa 

                                            
63 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 29 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 88. 
64 TORRES, Ricardo Lobo.  Tratado de direito constitucional financeiro e 
tributário. Renovar. Vol. IV. 2007, p. 226-228 
65  PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 
27-33 
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forma que o passado tende a devorar o presente: as riquezas 
vindas do passado progridem automaticamente mais rápido – 
sem que seja necessário trabalhar – do que as riquezas 
produzidas pelo trabalho, a partir das quais é possível poupar. 
De maneira quase inescapável, isso tende a gerar uma 
importância desproporcional e duradoura das desigualdades 
criadas no passado e, portanto, das heranças.66 

Diante de todo o exposto e de ter decidido o STF pela 

constitucionalidade da progressividade das alíquotas do ITCMD, não há 

dúvidas que seja essa uma medida a garantir a efetividade do princípio da 

capacidade contributiva e da igualdade.  

  

                                            
66 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 
368-369 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma forma de diminuir a concentração de riqueza que vivemos em 

nossa sociedade é a possibilidade de aplicação da progressividade do ITCMD, 

devendo suas alíquotas ser realmente proporcionais ao valor dos bens, 

fazendo desta forma com que ao menos diminua a classe que tem riqueza 

baseada apenas nas heranças herdadas com valores elevados. 

O próprio STF em julgamento de um RE, a partir de uma Lei criada no 

Rio Grande do Sul de nº 8.821/89, reconheceu que não há necessidade de 

uma previsão constitucional expressa que adote a progressividade nos 

bens de natureza real, não causando tal aplicação, qualquer lesão ao 

princípio da capacidade contributiva. 

A progressividade do ITCMD no Brasil deveria ser mais discutida pela 

sociedade e pelo congresso brasileiro. Não devendo ser levado em conta 

apenas a arrecadação desse tributo, e sim à mudança da mentalidade das 

pessoas em deixar de querer esperar pela fortuna que herdara de seu pai e 

construir sua própria riqueza. 

Deve-se considerar que isso é necessário para o maior desenvolvimento 

da economia do Brasil, fazendo com que esses herdeiros trabalhem e gerem 

renda para a sociedade, desestimulando os ricos que vivem querendo 

aumentar a sua fortuna só para passar para suas próximas gerações e assim 

perpetuarem seu patrimônio dentro de sua família, mantendo a desigualdade 

discrepante que vivemos em nosso país. 

Se fosse levado em conta o princípio da capacidade contributiva na 

progressividade das alíquotas do ITCMD no Brasil, aumentaria 

consideravelmente a arrecadação de impostos pelo governo, com isso, poderia 

diminuir a tributação sobre os bens de consumo, o que seria uma forma mais 

justa de tributar a sociedade, beneficiando os mais pobres e tratando os 
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desiguais na medida de suas desigualdades para efetivar o princípio da 

igualdade, chegando a proporcionar, até mesmo uma melhor distribuição de 

renda. 

Tem que começar pela educação, desde a infância dos mais abastados, 

como são os casos de vários famosos Americanos que falaram em publico que 

vão doar quase que todo seu patrimônio a caridade, e que se seus filhos 

desejam ter alguma coisa, vão ter que trabalharem para conseguir. 

Também tem que levar em consideração que não deve ser qualquer 

valor de herança que se deve cobrar uma alta alíquota de imposto, pois se os 

pequenos valores a ser deixado, tivessem grandes cobranças de impostos, 

ficaria inviável ao herdeiro ter que os recolher, por isso da progressividade e da 

consideração da capacidade contributiva do indivíduo, levando em conta a 

capacidade econômica de contribuição para o fisco e não somente o valor da 

herança pura e simples. 

Sobretudo, é necessária uma discussão pelo Senado a respeito das 

alíquotas máximas que hoje vigoram em nosso ordenamento jurídico, que é de 

apenas 8%, sendo uma alíquota extremamente baixa, comparada aos países 

desenvolvidos. 

Não precisa ser de 50% como no Japão e na Alemanha, mas que seja 

alto o suficiente para que haja uma diminuição da desigualdade e que não se 

estimule a perpetuação de altos patrimônios, nem que pessoas que já nasçam 

ricas permanecem inertes na sociedade sem que produzam algo e contribua 

para o desenvolvimento do Estado. 
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