PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.º 363-B, DE 2013
(Da Sra. Erika Kokay)
Regula a competência para a instituição e cobrança do ITCD - imposto
sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
- com fundamento no inciso III do § 1º do art. 155, da Constituição
Federal; tendo parecer: da Comissão de Finanças e Tributação, pela
não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, com emenda
(relator: DEP. HELDER SALOMÃO); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação
(relator: DEP. HILDO ROCHA).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD) E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A competência para a instituição e cobrança do ITCD –
imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos –
será exercida nos seguintes termos:
I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, pelo
Estado da situação do bem, ou o Distrito Federal;
II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, pelo Estado
onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou o
Distrito Federal;
III – nos casos em que houver conexão relevante com o
exterior:
a) pelo Estado onde for domiciliado ou residir o donatário, se o
doador tiver domicílio no exterior, ou o Distrito Federal;
b) pelo Estado onde tiver domicílio ou residir o herdeiro, se o
de cujus tiver seu inventário ou arrolamento processado no
exterior, ou o Distrito Federal;
c) pelo Estado onde se processar o inventário ou arrolamento,
se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado no
exterior, ou o Distrito Federal.
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A lei complementar preconizada pelo inciso III do parágrafo
primeiro do artigo 155, da Constituição Federal, não foi editada até hoje, já
consumidos vinte e cinco anos da promulgação da apelidada constituição cidadã, de
1988.
Pode-se alegar que tal medida legislativa, se não for supérflua,
não seria tão premente, tanto que em vinte e cinco anos aparentemente não chegou
a fazer muita falta, já que os Estados e o Distrito Federal podem exercer a
competência plena, na ausência de lei complementar, no uso da competência
outorgada pelo artigo 24, parágrafo terceiro, da Constituição Federal, e pelo artigo
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 363-B/2013

4

34, parágrafo terceiro, do ADCT – ato das disposições constitucionais transitórias.
Mas a lacuna permanece e seu suprimento é de toda
conveniência para uniformizar o tratamento da questão em nível nacional e para
prevenir o abuso da criatividade de legisladores estaduais ou distritais na elaboração
de normas eventualmente de discutível constitucionalidade, propiciadoras de litígios
desnecessários.
Esperamos contar com o apoio dos nobres parceiros
parlamentares.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2013.

Deputada ERIKA KOKAY – PT/DF
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
.............................................................................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
II - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
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direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de
Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.
.............................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
CAPÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
.............................................................................................................................................
Seção IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
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prestações se iniciem no exterior; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº
3, de 1993)
III - propriedade de veículos automotores. (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993)
§ 1º O imposto previsto no inciso I: (“Caput” do parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da
situação do bem, ou ao Distrito Federal;
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu
inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§ 2º O imposto previsto no inciso II, atenderá ao seguinte: (“Caput” do parágrafo
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações
ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos
serviços;
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de
um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as
alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de
iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;
b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito
específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria
absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos
do disposto no inciso XII, g , as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a
consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;
VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da localização
do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física
ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou
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serviço; (Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com
serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Alínea com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;
d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 42, de 2003)
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre
produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a
produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois
impostos;
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o
local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos mencionados no inciso X, a ;
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro
Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no
inciso X, b; (Alínea acrescida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Alínea acrescida pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o
art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia
elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do
País. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§ 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte:
I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o
imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;
II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus
derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto
será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma
proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;
III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes
e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o
imposto caberá ao Estado de origem;
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IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e
Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte:
a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por
produto;
b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem,
incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria
em uma venda em condições de livre concorrência;
c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art.
150, III, b. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)
§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 33, de 2001)
§ 6º O imposto previsto no inciso III:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal;
II - poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
Seção V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - 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;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos
em lei complementar. (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
IV – (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º,
inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: (Parágrafo com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2.º O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio
de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses
casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos,
locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
II - compete ao Município da situação do bem.
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei
complementar: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº
37, de 2002)
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; (Inciso acrescido pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993 e com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de
2002)
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior; (Inciso
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acrescido pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)
§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
.............................................................................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
.............................................................................................................................................
Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do
quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição
de 1967, com a redação dada pela Emenda n.º 1, de 1969, e pelas posteriores.
§ 1º Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os arts. 148, 149, 150,
154, I, 156, III, e 159, I, c , revogadas as disposições em contrário da Constituição de 1967 e
das Emendas que a modificaram, especialmente de seu art. 25, III.
§ 2º O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e o Fundo de
Participação dos Municípios obedecerão às seguintes determinações:
I - a partir da promulgação da Constituição, os percentuais serão, respectivamente,
de dezoito por cento e de vinte por cento, calculados sobre o produto da arrecadação dos
impostos referidos no art. 153, III e IV, mantidos os atuais critérios de rateio até a entrada em
vigor da lei complementar a que se refere o art. 161, II;
II - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal será acrescido de um ponto percentual no exercício financeiro de 1989 e, a partir de
1990, inclusive, à razão de meio ponto por exercício, até 1992, inclusive, atingindo em 1993 o
percentual estabelecido no art. 159, I, a ;
III - o percentual relativo ao Fundo de Participação dos Municípios, a partir de
1989, inclusive, será elevado à razão de meio ponto percentual por exercício financeiro, até
atingir o estabelecido no art. 159, I, b .
§ 3º Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela
previsto.
§ 4º As leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir
da entrada em vigor do sistema tributário nacional previsto na Constituição.
§ 5º Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da
legislação anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §§
3º e 4º.
§ 6º Até 31 de dezembro de 1989, o disposto no art. 150, III, b , não se aplica aos
impostos de que tratam os arts. 155, I, a e b , e 156, II e III, que podem ser cobrados trinta
dias após a publicação da lei que os tenha instituído ou aumentado.
§ 7º Até que sejam fixadas em lei complementar, as alíquotas máximas do
imposto municipal sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos não excederão a
três por cento.
§ 8º Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação da Constituição, não
for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, I, b ,
os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei
Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a
matéria.
§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas
distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários,
serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que
destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, desde a produção ou importação
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até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e
assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva
ocorrer essa operação.
§ 10. Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, c , cuja
promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a aplicação dos recursos
previstos naquele dispositivo da seguinte maneira:
I - seis décimos por cento na Região Norte, através do Banco da Amazônia S.A.;
II - um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco do
Nordeste do Brasil S.A.;
III - seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do Brasil
S.A.
§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desenvolvimento do CentroOeste, para dar cumprimento, na referida região, ao que determinam os arts. 159, I, c , e 192,
§ 2º, da Constituição.
§ 12. A urgência prevista no art. 148, II, não prejudica a cobrança do empréstimo
compulsório instituído, em benefício das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), pela
Lei n.º 4.156, de 28 de novembro de 1962, com as alterações posteriores.
Art. 35. O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no
prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão
proporcional à população, a partir da situação verificada no biênio 1986-87.
§ 1º Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, excluem-se das despesas
totais as relativas:
I - aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;
II - à segurança e defesa nacional;
III - à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal;
IV - ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder
Judiciário;
V - ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público federal.
§ 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, I
e II, serão obedecidas as seguintes normas:
I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício
financeiro do mandato presidencial subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa;
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e
meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão legislativa;
III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses
antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei Complementar nº 363, de 2013, regula a competência para a instituição e
cobrança do ITCD – imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 363-B/2013

11

Com a proposição em epígrafe, sua ilustre Autora propõe suprir a lacuna da previsão de lei
complementar preconizada pelo inciso III do parágrafo primeiro do artigo 155, da Constituição
Federal.
A digna Deputada expõe com propriedade a necessidade de eliminação de lacunas
prescritas pela Carta de 1988. A ausência do normativo exigido faculta aos Estados e ao Distrito
federal o exercício de sua competência plena, como bem prevê o parágrafo terceiro do artigo 24 da
Constituição Federal.
Para fundamentar sua alegação, indica como objetivo “uniformizar o tratamento da
questão em nível nacional e para prevenir o abuso da criatividade de legisladores estaduais ou
distritais na elaboração de normas eventualmente de discutível constitucionalidade, propiciadoras de
litígios desnecessários”.
O feito vem a esta Comissão para verificação prévia da compatibilidade ou adequação
financeira e orçamentária e também para apreciação do mérito, não constando emendas.
É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR
Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmente apreciar a proposição quanto
à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, X, “h” e
53, II) e de Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, que “estabelece procedimentos
para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira”, aprovada pela CFT em
29 de maio de 1996.
Preliminarmente, apontamos que a presente matéria não possui implicações orçamentária
e financeira. Trata-se de regra geral sobre competência para instituição de imposto de competência
dos Estados e do Distrito Federal, não infringindo o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal ou nas
leis orçamentárias vigentes.
Diante dessa constatação, com esteio no artigo 9º da Norma Interna – CFT, concluímos que
não cabe a esta Comissão afirmar se a proposição é adequada ou não, visto que a matéria não
apresenta impacto ao orçamento da União, limitando-se a tratar de norma geral atinente a tributo
estadual e distrital.
Em relação ao mérito, parece-nos pertinente a argumentação da ilustre Autora, de que há
um comando constitucional carecedor de regulamentação e de que a lacuna de regulamentação
enseja uma vulnerabilidade jurídica indesejável. Apesar de se tratar de tributo de competência
estadual, o absentismo de norma geral cria irregularidade no plano jurídico, em virtude de cada
unidade da federação dispor diferentemente sobre a matéria.
Sobre a lei complementar que emerge para regulamentar vazio constitucional, asseveramos
que a hierarquia da Constituição Federal deve ser estritamente observada, pois ela é o único
instrumento normativo apto à distribuição da titularidade da competência tributária, a qual poderá
apenas ser esmiuçada pelo legislador infraconstitucional, nunca contrariada.
Assim, verificamos de antemão que o Projeto de Lei Complementar proposto reproduz a
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previsão constitucional nos casos em que as figuras envolvidas na matriz de incidência do imposto
sobre sucessões e doações, ou seja, os bens, o doador e o donatário, o de cujus e o sucessor, todos
se encontrem em território nacional, prevalecendo nesses casos a regra de que a situação dos bens
imóveis determina a competência, e o local do processamento do inventário ou arrolamento ou do
domicílio do doador são determinantes para os bens móveis, títulos e créditos. Sobre esse ponto
(incisos I e II do art. 1º), não há qualquer inovação, apenas reprodução do já constitucionalmente
prescrito.
A hipótese que ficava sujeita a regulamentação, e que efetivamente é inovada pelo Projeto,
é a dos casos em que há conexão relevante com o exterior. Para esses casos é que a Constituição
exige a regulamentação mediante lei complementar, como traz o seu art. 155, § 1º, III.
Diante disso, devem ser estabelecidos os elementos de conexão, seguindo os mesmos
critérios explicitados na Constituição, para discriminar a competência nesses casos.
No caso da doação, a regra geral é a competência do domicílio do doador, com a exceção
dos imóveis e respectivos direitos. Quando o doador está domiciliado ou residente no exterior, a
regra geral não poderá ser aplicada, motivo pelo qual a proposta sob análise desloca a competência
para o domicílio ou residência do donatário.
De modo semelhante, na transmissão causa mortis, a regra geral prescreve a competência
do local em que se processar o inventário ou arrolamento. Na hipótese destes serem processados no
exterior, torna-se inaplicável a regra geral. Para solucionar a questão, a proposta desloca a
competência para o domicílio ou residência do herdeiro.
Em uma terceira situação, que se alinha à regra geral da competência para sucessão causa
mortis, temos como competente o Estado no qual se processar o inventário ou o arrolamento se o de
cujus possuía bens, era residente ou domiciliado no exterior.
Entendemos que o Projeto é conciso e aborda adequadamente a matéria que objetiva
regulamentar. Contudo, parece necessitar pequeno reparo, no que se refere à competência do
Estado ou do Distrito Federal em que se localizar o herdeiro, que ocorrerá quando o de cujus tiver
seu inventário ou arrolamento processado no exterior. Sugerimos a modificação do termo “herdeiro”
por “sucessor”, uma vez que há outras espécies de sucessores causa mortis além do herdeiro, como
é o caso do legatário.
Pelas razões expostas voto pela NÃO IMPLICAÇÃO DA MATÉRIA COM AUMENTO OU
DIMINUIÇÃO DA RECEITA OU DA DESPESA PÚBLICAS, NÃO CABENDO PRONUNCIAMENTO QUANTO
Á ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Projeto de Lei Complementar nº 363, de 2013, e,
no mérito, PELA APROVAÇÃO COM A ALTERAÇÃO PROPOSTA PELA EMENDA MODIFICATIVA Nº 1.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2015.
Deputado HELDER SALOMÃO
Relator
EMENDA MODIFICATIVA No 1
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Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
"Art. 1º......................................................................
.................................................................................
III -...............................................................................
.................................................................................
b) pelo Estado onde tiver domicílio ou residir o sucessor, se o de cujus
tiver seu inventário ou arrolamento processado no exterior, ou o Distrito
Federal;
..................................................................................."
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2015.
Deputado HELDER SALOMÃO
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou unanimemente pela não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei Complementar nº
363/2013; e, no mérito, pela aprovação, com emenda, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Helder Salomão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Covatti Filho - Presidente, Mário Negromonte Jr. - VicePresidente, Afonso Florence, Alexandre Leite, Alfredo Kaefer, Andres Sanchez,
Benito Gama, Edmilson Rodrigues, Enio Verri, Givaldo Carimbão, Hildo Rocha, João
Gualberto, José Guimarães, José Nunes, Júlio Cesar, Laercio Oliveira, Leonardo
Quintão, Luiz Carlos Hauly, Miro Teixeira, Pauderney Avelino, Paulo Henrique
Lustosa, Pedro Paulo, Professor Victório Galli, Simone Morgado, Uldurico Junior,
Vicente Candido, Walter Alves, Yeda Crusius, Carlos Andrade, Celso Maldaner,
Eduardo Cury, Esperidião Amin, Helder Salomão, Izalci Lucas, Jerônimo Goergen,
João Paulo Kleinübing, Jorginho Mello, Keiko Ota, Luis Carlos Heinze, Marcelo
Álvaro Antônio, Márcio Marinho, Mauro Pereira, Soraya Santos, Victor Mendes e
Vinicius Carvalho.
Sala da Comissão, em 5 de abril de 2017.

Deputado COVATTI FILHO
Presidente

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PLP 363-B/2013

14

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 363, de 2013
EMENDA MODIFICATIVA No 1
Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
"Art. 1º.......................................................................................
III -.............................................................................................
..................................................................................................
b) pelo Estado onde tiver domicílio ou residir o sucessor, se o de cujus
tiver seu inventário ou arrolamento processado no exterior, ou o Distrito
Federal;
.............................................................................................."

Sala da Comissão, em 05 de abril de 2017.

Deputado COVATTI FILHO
Presidente
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
I – RELATÓRIO
Propõe a Deputada Érika Kokay regulamentar a competência para
instituição e cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCD),
nos termos do que determina o art. 155, § 1º, III, da Constituição:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
........................................................................................................
§ 1º O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao
Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao
Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver
domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei
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complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o
seu inventário processado no exterior;
........................................................................................................

Justifica-se a proposição, de acordo com a autora, com vistas tanto
a “uniformizar o tratamento da questão em nível nacional” quanto a “prevenir o
abuso da criatividade de legisladores estaduais ou distritais”, com o que se poderiam
propiciar litígios desnecessários.
Distribuída à Comissão de Finanças e Tributação (CFT), para exame
de adequação e compatibilidade financeira e orçamentária (art. 54, do Regimento
Interno) e de mérito, e a este Colegiado, para análise apenas de constitucionalidade,
juridicidade, adequação à técnica legislativa e de redação (RI, art. 54), tramita a
proposta em regime de prioridade, sujeita ao exame do Plenário.
Na CFT a matéria recebeu emenda de autoria do Relator, Deputado
Helder Salomão, com vistas a pequeno reparo técnico na referência constante da
alínea “b” do inciso III, substituindo-se o termo “herdeiro”, do original, por “sucessor”,
mais abrangente e adequado aos termos da lei civil (Lei nº 10.406/02 – Código Civil).
Submete-se agora a proposta a esta Comissão, cuja competência
restringe-se à análise de constitucionalidade, juridicidade, adequação à técnica
legislativa e redação, nos termos regimentais.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR
Atendidos os requisitos constitucionais formais: trata-se de matéria
da competência legislativa da União (CF, art. 22, I), sujeita à disciplina do Congresso
Nacional, com sanção do Presidente da República (CF, art. 48). Legítima, ainda, a
iniciativa parlamentar, nos termos do art. 61, da Constituição.
A medida se destina a suprir lacuna do ordenamento jurídico
complementar, em cumprimento a comando expresso do constituinte quanto à
delimitação da competência para instituir e cobrar o ITCD, nos casos de doador ou
inventariado residente ou com bens no exterior, com vistas a prevenir eventuais
conflitos positivos entre os sujeitos ativos do imposto: Estados e Distrito Federal.
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Como bem exposto na Justificativa da proposta, e reafirmado pelo
Relator no Parecer da CFT, há de fato uma lacuna na regulamentação
infraconstitucional do imposto, a ensejar indesejável vulnerabilidade jurídica, ainda
que atualmente venha esse vácuo normativo suprido pelas legislações estaduais, no
exercício da competência concorrente que lhes defere o art. 24, § 3º, da
Constituição.
Nos casos em que a doação ou a sucessão causa mortis se
processa integralmente em território nacional, a delimitação das competências
tributantes oferece poucas hipóteses de conflito ativo, de modo que o próprio texto
da Constituição se mostrou suficiente para exaurir sua distribuição. Quando da
existência de bens no exterior ou nos casos de doador ou de cujus domiciliados fora
do País, a possibilidade de intercessões na competência impositiva recomenda a
regulação mais exaustiva e completa, no entanto.
O Projeto, com a Emenda da CFT, desincumbe-se desse mister com
precisão, sem desbordar os limites constitucionais e ajustando-se aos demais
preceitos do ordenamento jurídico e da boa técnica legislativa.
Ante o exposto, é o voto pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do PLP nº 363, de 2013, e da Emenda da CFT.
Sala da Comissão, em 29 de maio de 2017.
Deputado Hildo Rocha
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar nº 363/2013 e da Emenda da
Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Hildo Rocha.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rodrigo Pacheco - Presidente, Daniel Vilela e Marcos Rogério
- Vice-Presidentes, Alessandro Molon, Andre Moura, Antonio Bulhões, Betinho
Gomes, Bilac Pinto, Chico Alencar, Cleber Verde, Danilo Forte, Darcísio Perondi,
Domingos Neto, Edio Lopes, Elizeu Dionizio, Evandro Gussi, Expedito Netto, Fábio
Sousa, Félix Mendonça Júnior, Hildo Rocha, Jorginho Mello, José Mentor, Júlio
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Delgado, Juscelino Filho, Jutahy Junior, Luiz Couto, Luiz Fernando Faria, Magda
Mofatto, Maia Filho, Marco Maia, Milton Monti, Patrus Ananias, Paulo Abi-Ackel,
Paulo Teixeira, Rocha, Ronaldo Fonseca, Rubens Pereira Júnior, Silvio Torres,
Tadeu Alencar, Thiago Peixoto, Valmir Prascidelli, Vicente Arruda, Wadih Damous,
Arnaldo Faria de Sá, Bacelar, Carlos Melles, Celso Maldaner, Cícero Almeida,
Delegado Edson Moreira, Edmar Arruda, Efraim Filho, Giovani Cherini, Gonzaga
Patriota, Hiran Gonçalves, Hugo Leal, Jerônimo Goergen, João Campos, Lincoln
Portela, Luciano Bivar, Major Olimpio, Pastor Eurico, Pauderney Avelino e Pr. Marco
Feliciano.
Sala da Comissão, em 19 de setembro de 2017.

Deputado RODRIGO PACHECO
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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