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O possível aumento do ITCMD no Estado de São Paulo 
 

 

 Conhecido como um dos impostos mais antigos de que se tem notícia, já 
que praticado desde o Egito Antigo, passando pelo Império Romano, o ITCMD (Imposto 
de Transmissão Causa Mortis e Doações) encontra, no cenário brasileiro, a primeira 

previsão legal datada do ano de 1867, com a instituição do tributo de transmissão de 
bens1. 

 
 Mais recentemente, a Constituição Federal de 1988,  em seu inciso I, de 
seu artigo 155, atribuiu às unidades federativas (Estados) e ao Distrito Federal a 

competência para instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de 
quaisquer bens ou direitos. 
 
 Apesar do texto constitucional, o Senado Federal agiu, mediante 
Resolução de nº 9/1992, impondo teto percentual à cobrança do imposto, na alíquota de 

8% (oito por cento) sobre o valor a ser transmitido. 
 
 No cenário nacional, as alíquotas variam de 2% (dois por cento) a 8% 

(oito por cento) do valor da transmissão. Dos 26 (vinte e seis) Estados somados ao 
Distrito Federal, 14 (quatorze) adotam alíquota fixa – 4% (quatro por cento) na maior 

parte dos casos – enquanto 13 (treze) trabalham com alíquotas variáveis – que chegam o 
teto de 8% (oito por cento) em 8 (oito) Estados. 
 

 Em que pese possuir o maior PIB do Brasil2, o Estado de São Paulo, 
adota alíquota única  (conforme artigo 16, da Lei nº 10.705/2000) de 4% (quatro por 

cento) sobre o valor dos bens  transmitidos, ressalvadas as hipóteses de isenção que 
estão previstas no artigo 6º da referida Lei. 
 

 Diante desse cenário, o legislador estadual paulista discute, há anos, a 
majoração da alíquota incidente sobre a transmissão de bens, seja causa mortis ou em 
razão de doação, destacando-se dois projetos de lei em estágio mais avançado de 

tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), que serão 
analisados a seguir. 

 
  
 

 

 
1 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. FGV DIREITO RIO. Apostila - Tributação sobre Patrimônio. Vol. 

Único. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016, p. 118. 
2 https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/12/17/ibge-pib-municipios-2019-

concentracao.htm. Acesso em 1º de fevereiro de 2022. 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/12/17/ibge-pib-municipios-2019-concentracao.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2021/12/17/ibge-pib-municipios-2019-concentracao.htm
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  O Projeto de Lei nº 250 de 2020 visa escalonar a alíquota incidente sobre 

o ITCMD, cobrando uma fatia mais significativa quanto maior for o montante a ser 
transmitido, em percentuais que vão desde a isenção, até o teto imposto pelo Senado 
Federal de 8% (oito por cento)3, e ainda, diferenciando a incidência sobre causa mortis e 

doação. 
 
 Essa diferenciação, inclusive, é uma demanda corriqueira de entidades 

filantrópicas e do terceiro setor, já que o Brasil, na contramão dos países mais 
desenvolvidos do mundo, não distingue as doações filantropas, das doações sem fim 

caritativo, aplicando igual imposto devido pela transmissão oriunda de 
herança/testamento, impactando  essas entidades com atuação de interesse social. 
 

 Por seu turno, o Projeto de Lei nº 1.315/2019 cria alíquotas progressivas, 
que vão de 3% (três) a 8% (oito) sobre as transmissões causa mortis, igualmente a 

depender do valor transmitido4, quedando-se silente em relação ao imposto incidente 
sobre doações, que permaneceriam na alíquota atual de 4% (quatro por cento). 

 
3 Artigo 16 - O imposto é calculado aplicando-se os porcentuais, a seguir especificados, sobre o valor fixado 

para a base de cálculo, esta convertida em UFESPs, na seguinte progressão (NR) 

I - 0% (zero por cento) sobre a parcela da base de cálculo que for igual ou inferior a 10.000 UFESPsna 

hipótese de transmissão “causa mortis” ou igual ou inferior a 2.500 UFESPs na hipótese de transmissão por 

doação (NR) 

II - 4% (quatro por cento) sobre a parcela da base de cálculo que exceder 10.000 UFESPse for igual ou 

inferior a 30.000 UFESPsna hipótese de transmissão “causa mortis” ou superior a 2.500 UFESP se igual 

ou inferior a 15.000 UFESPs na hipótese de transmissão por doação (NR) 

III - 5% (cinco por cento) sobre a parcela da base de cálculo que exceder 30.000 UFESPs e for igual ou 

inferior a 50.000 UFESPs;na hipótese de transmissão “causa mortis” ou superior a 15.000 UFESP se igual 

ou inferior a 50.000 UFESPs na hipótese de transmissão por doação (NR) 

IV - 6% (seis por cento) sobre a parcela da base de cálculo que exceder 50.000 UFESPs e for igual ou 

inferior a 70.000 UFESPs seja na transmissão causa mortis ou doação (NR) 

V - 7% (sete por cento) sobre a parcela da base de cálculo que exceder 70.000 UFESPs e for igual ou 

inferior a 90.000UFESPs seja na transmissão causa mortis ou doação (NR) 

VI - 8% (oito por cento) sobre a parcela da base de cálculo que exceder 90.000 UFESPs seja na transmissão 

causa mortis ou doação (NR). 

 
4 Artigo 16 - O imposto é calculado aplicando-se os porcentuais, a seguir especificados, sobre o valor fixado 

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

I – 3 % (três por cento), caso o montante não se estenda até 9400 UFESPs; 

II – 4% (quatro por cento), caso o montante seja superior a 9400 UFESPs e se estenda até 47000 UFESPs 

na transmissão ‘causa mortis’; 

III – 5% (cinco por cento), caso o montante seja superior a 47000 UFESPs e se estenda até 70600 UFESPs 

na transmissão ‘causa mortis’; 

IV – 6% (seis por cento), caso o montante seja superior a 70600 UFESPs e se estenda até 94000 UFESPs na 

transmissão ‘causa mortis’; 

V – 7% (sete por cento), caso o montante seja superior a 94000 UFESPs e se estenda até 141000 UFESPs 

na transmissão ‘causa mortis’; 

VI – 8% (oito por cento), caso o montante seja superior a 141000 UFESPs na transmissão ‘causa mortis’.” 

(NR). 
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 Como se vê, ambos os projetos visam restabelecer a progressividade da 
alíquota do imposto, existente na redação original do artigo 16, da Lei 10.705/2000, que 
utilizava o instrumento da progressividade de alíquotas para o cálculo do valor do ITCMD, 

prevendo a aplicação da alíquota mínima de 2,5% (dois e meio por cento) até a máxima 
de 4% (quatro por cento). 
 

 O entendimento do legislador é de que a extinção da progressividade 
agravou as distorções do sistema tributário que afeta a população do território do Estado 
de São Paulo, uma vez que a progressividade de alíquotas é um instrumento estratégico 
para a promoção da justiça tributária, da redução das desigualdades sociais, e da 
execução de políticas públicas. 

 
 Assim, em que pese a atual alíquota fixa de 4% (quatro por cento) 

praticada no Estado de São Paulo, a constante demanda de recursos pelo Poder Público e 
a movimentação do legislador, evidenciada pelos projetos de lei retro citados,  indica que 
o cenário pode se alterar brevemente, com o agravamento deste imposto, que muitas 

vezes onera famílias que possuem um patrimônio imóvel, mas não dispõe 
necessariamente de liquidez imediata para custear o seu recolhimento. 
 

 Nunca é demais lembrar que estamos em ano eleitoral, em que práticas 
pouco populares – a exemplo de aumento de impostos – costumam ser evitadas por 

nossos governantes e políticos, o que poderá postergar a discussão para o ano de 2023. 
 
 Ressaltamos que qualquer alteração legislativa que resulte na mojoração 

da alíquota do ITCMD somente teria eficácia a partir do ano seguinte ao da publicação da 
lei (anterioridade anual), e desde que respeitado um período mínimo de 90 dias 

(anterioridade nonagesimal). 
 
 Trocando em miúdos, se a eventual lei que aumente o ITCMD for 

publicada em novembro ou dezembro de 2022, o aumento não valeria já em 1º de janeiro 
de 2023, mas apenas 90 (noventa) dias após a publicação da lei. 
 

 De toda forma, a população paulista deve estar atenta e se programar 
para antecipar as transmissões – sejam causa mortis ou oriundas de doação – que 

possam ser ainda mais oneradas pelas novas alíquotas. 
 
 Nós, da Martins Castro Monteiro, estamos à disposição para auxiliar os 

nossos clientes neste tema. 

 
 


