Inheritance tax and gift tax (ITCMD) - residence abroad - assets held abroad
The Brazilian Supreme Federal Court recently decided that a complementary law is necessary for States to
charge ITCMD on donations made by donors resident abroad, or successions in which the deceased was
resident or domiciled abroad, owned assets abroad or had his inventory processed abroad.
What was the issue being discussed?
Article 155 §1 °, III of the Brazilian Federal Constitution (“CF-88”) establishes that, in the cases of (i) donor
with residence or domicile abroad, or (ii) of persons with assets abroad, resident or domiciled abroad or
with inventory processed abroad, ITCMD may only be charged if there is a complementary law regulating
the matter. Until today, this complementary law has not been enacted and, therefore, the States, in order
not to lose revenue, have started to create their own regulations for the collection of ITCMD in these cases.
Several taxpayers have filed lawsuits questioning the constitutionality of the charge, and claiming that
states cannot legislate independently on this matter just because there is a vacatio legis.
Which is the outcome of the STF's decision?
By a majority of votes, the STF decided that it was impossible for States to charge ITCMD in these cases
pending the enactment of a complementary law on the matter. Thus, the unconstitutionality of state rules
on this matter was recognized. Therefore, the outcome was that States cannot charge ITCMD in these
specific cases based on their own regulations.
Implementation of the decision (modulation of effects)
The decision has an ex nunc effect that applies to cases starting from the publication of the decision with
the sole exception of lawsuits still pending. Thus, whoever made the payment and did not discussed the
matter in court, cannot request a refund.
What are the next steps?
A Bill for the enactment of a Complementary Law has been recently presented at the Chamber of Deputies
with the objective of filling up the regulatory gap explained above and attract taxation in the cases
provided for in article 155 §1 °, III of CF-88. Please note that such Bill of Complementary Law provides for
the assessment of ITCMD also in the case of transmission of immovable property located abroad, which
may cause international double taxation. The Bill of Complementary Law needs to be examined by several
commissions before it is ready for voting. Besides, in order for the ITCMD to be actually charged by the
States, it is necessary to have a specific legal provision in the State legislation dealing with the matter.
Conclusions
For a donor with domicile or residence abroad, and for cases of causa mortis transmission in which the
deceased (i) was resident or domiciled abroad or (ii) had assets abroad or (iii) had his inventory processed
abroad, States will not be able to collect ITCMD until there is the edition of a complementary law regulating
the matter.
Until then, there is space to explore different alternatives for estate and succession planning, avoiding the
incidence of ITCMD in Brazil and, in some cases, even abroad.

Imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD) – residência no exterior – bens detidos no
exterior
O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que é necessária uma lei complementar para que os
Estados possam cobrar o ITCMD sobre doações realizadas por doador no exterior, ou sucessões em que o
falecido era residente ou domiciliado no exterior, possuía bens no exterior ou teve seu inventário
processado no exterior.
Qual era a questão sendo discutida?
O artigo 155 §1°, III da Constituição Federal (“CF-88”) estabelece que, nos casos de (i) doador com
residência ou domicílio no exterior, ou (ii) de cujus com bens no exterior, residente ou domiciliado no
exterior ou com inventario processado no exterior, só pode haver a cobrança do ITCMD se houver lei
complementar regulando o assunto. Até hoje essa lei complementar não foi editada e por isso os Estados,
para não perder arrecadação, começaram a criar leis estaduais regulamentando a cobrança do ITCMD
nesses casos. Vários contribuintes entraram com medidas judiciais questionando a constitucionalidade da
cobrança, e alegando que os Estados não podem legislar de modo independente nessa matéria só porque
não há lei complementar.
Qual a decisão do STF?
Por maioria de votos, o STF decidiu pela impossibilidade de os Estados cobrarem o ITCMD nessas hipóteses
enquanto não houver a edição de lei complementar sobre o assunto. Assim, foi reconhecida a
inconstitucionalidade das normas estaduais sobre essa matéria. Portanto, os Estados não podem cobrar o
ITCMD nesses casos específicos.
Aplicação da decisão (a modulação dos efeitos)
A decisão tem efeito ex nunc, ou seja, se aplica para os casos a partir da publicação da decisão com a única
exceção das ações judiciais pendentes de conclusão. Assim, quem efetuou o pagamento e não discute a
matéria judicialmente, não pode pedir restituição.
Quais os próximos passos?
Foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar 37/2021 para colmar a lacuna
normativa e regulamentar a cobrança do imposto nos casos previstos no artigo 155 §1°, III da CF-88. Notese que o Projeto de Lei Complementar prevê a cobrança de ITCMD também no caso de transmissão de
imóveis localizados no exterior, o que pode gerar dupla tributação internacional. O projeto de lei ainda
deverá passar por diversas comissões antes de ser colocado em votação. Além disso, para que possa haver
a cobrança de ITCMD nos casos ali regulados, deve haver previsão específica na legislação estadual.
Conclusões
Para doador com domicílio ou residência no exterior; e para os casos de transmissão causa mortis em que
o falecido (i) era residente ou domiciliado no exterior ou (ii) tinha bens no exterior ou (iii) teve seu
inventário processado no exterior, os Estados não poderão cobrar o ITCMD enquanto não houver a edição
de lei complementar regulando o assunto.
Até lá, existe espaço para se explorar diferentes alternativas de planejamento patrimonial e sucessório
evitando a incidência de ITCMD no Brasil e, em alguns casos, até mesmo no exterior.

