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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  ITCMD E IMPACTOS SOBRE HERANÇAS DE PEQUENO VALOR 

AUTORIA ELISA COSTA CRUZ DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO GIULIA RIGOLON DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Sociedade em geral, Poder Executivo e Poder Legislativo estaduais 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Sucessões. ITCMD. Justiça social. Legislação. Isenção. Proteção a pessoas em vulnerabilidade. 

PROBLEMA 

A transferência de patrimônio de uma pessoa falecida para seus sucessores é regulada pelo Código Civil, que 
dispõe, em resumo, sobre as regras de legitimidade do direito e quantificação dos valores, e pelo Código de 
Processo Civil, que trata das regras procedimentais para a entrega. Há, contudo, a incidência de normas do Direito 
Tributário, que, a partir do art. 157 da Constituição da República, prevê a incidência de imposto causa mortis, a 
ser regulado em aspectos gerais pelo CTN e mais detidamente pelos legisladores estaduais. 
O imposto causa mortis, também conhecido como ITCMD, ITD ou ITCD, constitui espécie de imposto sobre 
patrimônio e é calculado mediante declaração, ou seja, mediante a prestação de informação pelo inventariante 
ou contribuintes. Pela ótica fiscal, trata-se de receita derivada de Estados e do DF e, nesse sentido, faz parte da 
política fiscal das receitas públicas. 
Atualmente tem se iniciado debate sobre o limite de atuação dos Estados na cobrança do ITCMD, particularmente 
em poucas previsões legislativas de dispensa (isenção) do imposto em heranças de pequenos valores e/ou 
sucessores de menor renda salarial. No Estado do Rio de Janeiro chama são hipóteses de isenção relacionadas a 
baixa renda: valor total da herança de até cerca de R$ 52.000,00; transmissão de imóveis residenciais de valores 
até cerca de R$ 240.000,00; transmissão de imóveis do MCMV e PAR, ou localizados em unidades de conservação, 
desde que pertençam a comunidades tradicionais ou quilombolas; transmissão causa mortis a pessoas físicas de 
um único imóvel residencial localizado em comunidades de baixa renda (não há decreto editado) 
O problema a ser abordado é se essas hipóteses legais são suficientes para estimular a regularização de imóveis 
via direito das sucessões, ou se constituem obstáculos na circulação da propriedade e ao acesso à herança, e, 
nesse último caso, se é possível pensar em novas abordagens em políticas públicas como solução. 

PRODUTO 
Apresentar propostas que tornem as causas de (não) incidência do imposto causa mortis adequadas ao 
atendimento dos interesses de pessoas com menor renda, de modo a cumprir justiça social e tributária. 

OBJETIVO 
Definir se a legislação do Estado do Rio de Janeiro sobre imposto causa mortis atende aos direitos fundamentais 
de propriedade e herança. 

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico:  o projeto será desenvolvido em etapas. Na primeira etapa serão apresentados 
conceitos iniciais de direitos sucessórios e tributação, de modo a compor uma base de conhecimento comum 
entre os participantes. Na segunda etapa serão introduzidos conceitos sobre justiça social e sua interação com o 
imposto causa mortis. Na terceira etapa serão analisadas as hipóteses de isenção da legislação do Estado do Rio 
de Janeiro à luz dos conhecimentos anteriores, bem como de outros Estados para fins de comparação e busca de 
ideias. A quarta e quinta etapas serão destinadas à apresentação de propostas e debates no grupo sobre sua 
incorporação ao projeto e à elaboração do relatório a ser apresentado. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

http://www.fgv.br/direitorio
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PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Abertura e apresentação do Field 

2 Exposição sobre aspectos gerais do direito das sucessões 

3 Exposição sobre a relação entre sucessões e imposto causa mortis (CTN e Lei n. 7.174) 

4 Exposição sobre imposto causa mortis e hipóteses de isenção (Lei 7.174/2015) 

5 
Refletir sobre a relação entre imposto, direitos fundamentais (propriedade, acesso à herança, acesso à direitos, 
moradia etc.) e renda média salarial 

6 Identificar na lei estadual se as hipóteses de isenção contribuem ou não para a efetividade de direitos fundamentais  

7 Identificar previsões sobre isenção em outras leis estaduais 

8 Identificar previsões sobre isenção em outras leis estaduais 

9 
Identificar outras falhas na legislação tributária que dificultem o acesso à herança de pessoas com até a renda média 
salarial 

10 Propor sugestões de melhoria 

11 Propor sugestões de melhoria 

12 Propor sugestões de melhoria 

13 Produção do relatório 

14 Produção do relatório 

15 Produção do relatório 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem 
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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