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Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO  

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 O ITCMD E SEUS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 Incidente sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens 

e direitos. Fundamento Legal: Art. 155, I,  CF; Art. 35-42, CTN 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal.   

 Respeita a anterioridade anual e nonagesimal. 

 Modalidade do Lançamento: Estado tem autonomia para definir em lei 

mas, geralmente, emprega-se por declaração. 

 SUJEITO PASSIVO 
 É o herdeiro ou legatário, ou seja, os beneficiados pela transmissão 

hereditária. 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO  

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 SUJEITO PASSIVO 
 Em caso de doação: Lei estadual poderá definir a obrigação tanto 

para o doador como donatário. 
  Normalmente tal obrigação fica para ao adquirente dos bens e direitos 

 SUJEITO ATIVO 
 Na transmissão de bens imóveis: Caberá ao Estado da situação do 

bem. 

 Na transmissão de bens móveis, títulos e créditos: Compete ao Estado 

onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o 

doador, ou ao Distrito Federal. 
 A transferência de ações do de cujus será devido ao Estado que tiver a sede 

da companhia. S. 435, STF 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO  

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 FATO GERADOR 
 No caso de herança: no caso de herança, é a transmissão de 

bens móveis ou imóveis em decorrência da morte. 
 Exigibilidade ocorre somente a homologação do cálculo (S.114, STF), vez que 

antes deste momento não é possível afirmar que todos os bens do espólio 

integrarão a herança. 

 OBSERVAÇÃO: Herdeiro que abdica sua cota-parte em favor do 

monte-mor está dispensado do pagamento do ITCMD.  

 Na doação de bens: 
 Imóveis: Com o registro do bem no Cartório de Registro de Bens Imóveis.  

 Simples contrato de doação não é passível de tributação 

 Móveis: Com a tradição 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO  

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 

 BASE DE CÁLCULO 

 Valor venal do bem ou direito transmitido. 

 ALÍQUOTA 
 Prevista em lei estadual. 

 Há previsão constitucional para fixação de alíquotas máximas. (art. 

155,§1º, IV, CF) 

 Resolução do Senado (R. 9/92) determina alíquota máxima de 8%. 

 Há decisões  do STF reconhecendo a possibilidade de alíquota 

progressiva.  



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO  

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A CF (art. 155, §1º, III) prevê a existência de lei complementar para 

regular o ITCMD quando: 

 o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 

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

inventário processado no exterior. 

 Morte presumida: a referência doutrinária ao instituto da 

ausência torna legítima a exigência do ITCMD. S.331, STF 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO  

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO 

 

 ANÁLISE DE CASO 

 Paulo faleceu no Rio de Janeiro. Seu inventário foi feito em 

Minas Gerais. Possui ele um apartamento em São Paulo e 

um automóvel no Rio Grande do Sul. Pergunta-se: como 

ficarão  os “ITCMDs” recolhidos, quanto ao carro e ao 

imóvel? 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 O IPVA E SEUS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 Incidente sobre propriedade de veículo automotor. Fundamento Legal: Art. 

155, III,  CF 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 Possui natureza fiscal. 

 Pode ter natureza extrafiscal quando o Estado tributa de forma diferenciada 

em razão do combustível a fim de estimular a preservação do meio ambiente. 
 Exemplo: Carros elétrico e híbrido   

 Respeita a anterioridade anual e nonagesimal. 
 A base de cálculo é atualizável respeitando tão somente a anterioridade anual 

(art. 150, §1º, CF) 

 Modalidade do Lançamento: De Ofício. 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 SUJEITO PASSIVO 
 É o proprietário do veículo automotor. 

 O que é um veículo automotor? 
 Análise etimológica: Aquilo que pode mover-se por força própria. 

 STF: Por interpretação histórica as embarcações e aeronaves estão excluídos do IPVA.  

 O arrendante, por conservar a posse indireta do bem arrendado e 

propriedade até o final do pacto, é responsável solidário pelo adimplemento 

da obrigação tributária relativa ao IPVA. (STJ) 

 Evidência da propriedade: CRV ou licenciamento do ano anterior 

 SUJEITO ATIVO 
 Estado ou Distrito Federal que estiver licenciado o veículo automotor. 

 Pelo CTB o veículo deve ser registrado no local de domicílio do proprietário do 

veículo. (art. 120, CTB)  



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 FATO GERADOR 

 USADOS 

  Ocorre em 1º janeiro de cada exercício financeiro para veículos usados. 

 NOVOS 

 Quanto aos veículos novos se dá na data da aquisição. 

 NOVOS E USADOS IMPORTADOS 

 Na data do despacho aduaneiro. 

 



Impostos Estaduais 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 

 BASE DE CÁLCULO 

 Valor venal do veículo. 

 ALÍQUOTA 
 Prevista em lei ordinária estadual. 

 As alíquotas podem variar de acordo com o tipo e utilização do 

veículo. 

 As alíquotas mínimas podem ser estabelecidas por Resolução do 

Senado Federal. (art. 155, §6º, I, CF) 

 É incorreto a cobrança de alíquota diferenciada em razão da origem 

do veículo. (art. 152, CF) 
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IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os Estados repartem 50% da receita obtida com os Municípios. (art. 

158,III, CF) 

 As normas gerais atinentes ao fato gerador, base de cálculo e 

contribuintes hão de ser definidas por Lei Complementar (art. 146, III, 

“a”, da CF). Todavia, não existem normas gerais relativas ao IPVA, 

podendo os Estados e o Distrito Federal exercerem a competência 

legislativa plena (art. 24, § 3º, da CF) 
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IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

 

 ANÁLISE DE CASO 

 

 

 Pagam IPVA os veículos produzidos pelas montadoras e que 

ainda encontram em seus respectivos pátios? 

 

 


