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RESUMO 

Tem sido crescente a atenção dada ao planejamento sucessório e, nesse sentido, 

diversas iniciativas vêm se apresentando com o intuito de criar mecanismos que 

permitam não só maior proteção do patrimônio, como também redução do ônus que 

incide quando da abertura do inventário. Esse ônus encontra-se representado 

principalmente pelos honorários advocatícios e pela incidência do ITCMD causa 

mortis sobre o patrimônio transmitido. Para alcançar esse intento, a utilização da 

previdência privada vem se ampliando nos últimos anos ante o apelo de que a 

natureza jurídica desse produto se equipara à do seguro de vida e, por vias de 

consequência, os recursos ali alocados, além de não integrarem o inventário, 

gozariam de isenção do ITCMD causa mortis. Esta abordagem é recente e 

controversa. O presente trabalho buscará analisar, a partir da avaliação da natureza 

e das normas que regulam o ITCMD, as questões que são enfrentadas e as 

controvérsias que surgem quando se invoca a validade da utilização do plano de 

previdência privada para promover a sucessão patrimonial sem a incidência do ITCMD 

causa mortis. 

 

Palavras-chave: Direito das sucessões. Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doação. Herança. Previdência privada. Inventário. 

  



 
 

ABSTRACT 

It has been giving increasing attention to succession planning and, in this sense, 

several initiatives are arising with the aim of creating mechanisms that allow not only 

greater assets protection, as well as reducing the onus related to deceased inventory 

opening. This onus is mainly represented by attorney fees and the incidence of ITCMD 

tax on assets transmitted. In order to achieve this purpose, the use of private welfare 

has been expanding in recent years based on the appeal that the juridical nature of 

this product is comparable to that of life insurance and, consequently, the resources 

allocated to it, besides not integrating inventory, would enjoy exemption from ITCMD 

tax. This approach is recent and controversial. This paper takes aim to examine, from 

the assessment of the nature and rules that regulate ITCMD, the issues that are faced 

and the controversies that arise when it is invoked the validity of the use of private 

welfare plan to promote asset succession without incurring ITCMD tax. 

 

Keywords: Succession Law. ITCMD tax. Inheritance. Private welfare. Inventory. 
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INTRODUÇÃO 

Quando se fala em previdência privada, em regra as referências são àquele 

complemento da renda capaz de contribuir com a segurança financeira na 

aposentadoria. Todavia, é crescente a abordagem que amplia o significado que um 

plano de previdência possui quando considerado na esteira do planejamento 

sucessório. 

A atenção ao planejamento sucessório vem orientando diversas iniciativas no 

sentido de criar mecanismos tributários e societários com o objetivo de proteger e 

perpetuar o patrimônio familiar, bem como de manter a renda e os negócios na 

ausência do principal provedor. E a previdência privada, muito mais do que um 

incremento para a renda na aposentadoria, começa a surgir como parte integrante 

desse planejamento. 

É cada vez maior a oferta de produtos que, sob a óptica de dar comodidade e 

facilitar os trâmites legais para os herdeiros, alocam recursos em fundos de 

previdência privada visando à redução do impacto fiscal e tributário, além de permitir, 

em vida, a distribuição dos recursos para os beneficiários que o contratante desejar, 

respeitada a parcela indisponível da herança no caso de existirem herdeiros 

necessários. 

Neste ponto, cabe esclarecer que os herdeiros necessários definidos pelo 

Código Civil1 são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge e que tal parcela 

indisponível, chamada de legítima, diz respeito à metade dos bens da herança2 

existentes quando da morte do seu titular, momento em que se diz aberta a sucessão. 

Segundo o mercado de previdência, ao contrário dos investimentos de longo 

prazo ou imobilizados, recursos alocados em um plano de previdência não entram no 

inventário, a exemplo daqueles recebidos através de seguro de vida ao qual é 

equiparada a previdência privada, o que garante liquidez imediata aos beneficiários 

quando da morte do titular do plano. Ademais, pela equiparação citada, sobre esses 

recursos também não incide o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD). 

                                                           
1 BRASIL. Código Civil, art. 1845. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
2 ______. Art. 1846. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
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Por fim, o rol de benefícios advindos da utilização de plano de previdência 

privada se completa com a redução de despesas processuais e honorários 

advocatícios que, somada à alegada isenção tributária relativamente ao ITCMD, pode 

chegar a 40% do valor do patrimônio transferido por esse meio. 

A partir da avaliação da natureza e das normas que regulam o ITCMD, 

passando pela abordagem dada pelas entidades previdenciárias e por questões 

fronteiriças ao binômio “previdência privada–seguro de vida”, o presente trabalho 

abordará as controvérsias, a despeito do seu aparente benefício, quanto à utilização 

desse artifício para promover a sucessão patrimonial sem a incidência do ITCMD. 

Nos dois primeiros capítulos, serão apresentadas as bases normativas que 

regem a transmissão patrimonial no Direito Brasileiro e a incidência do ITCMD de 

forma geral e especificamente no caso de sucessão causa mortis. 

No capítulo três, será dado foco na questão central do trabalho, qual seja a 

isenção do ITCMD causa mortis em recursos alocados em previdência privada a partir 

da sua equiparação ao seguro de vida e no capítulo quatro este estudo, partindo do 

contrato de seguro de vida, se debruça sobre a controvérsia que existe com relação a 

tal equiparação. 

Ao se aproximar de sua conclusão, o trabalho traz, no capítulo cinco, 

jurisprudências que tratam da polêmica acerca da isenção do ITCMD sobre recursos 

alocados em previdência privada. 

A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho acadêmico consistiu de 

ampla pesquisa bibliográfica à doutrina de autores consagrados, bem como a artigos 

e reportagens em publicações especializadas, muitas das quais encontram-se nos 

anexos. Adicionalmente, foram colhidas informações a partir de relatos obtidos 

através de entrevistas junto a profissionais de instituições que comercializam a 

previdência privada. 

Como objetivo final, este estudo buscará a construção de um mosaico 

argumentativo e de um embasamento normativo que permita a todos nós, quer no 

papel de estudiosos do Direito que trabalham com planejamento sucessório, quer no 

papel de contribuintes, uma interpretação fundamentada para a questão que se 

apresenta.  
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1 A TRANSMISSÃO PATRIMONIAL NO DIREITO BRASILEIRO 

Patrimônio é um conjunto de bens e direitos que pertence a uma pessoa física 

ou jurídica. Esse trabalho abordará o patrimônio e sua transmissão no âmbito das 

pessoas físicas. 

No direito brasileiro, a transmissão patrimonial pode se dar através de atos 

praticados em vida pelas partes (sucessão inter vivos) ou em razão da morte de um 

dos sujeitos da relação jurídica (sucessão causa mortis). 

 

1.1 A Sucessão Inter Vivos 

É uma modalidade de transmissão patrimonial e pode se dar através da 

celebração de contratos ou pela cessão de direitos inter vivos. 

O contrato pode ser caracterizado como um negócio jurídico resultante de 

acordo de vontade bilateral ou plurilateral e tem como objetivo excluir qualquer 

controvérsia que porventura exista para a realização do negócio. Como exemplo de 

contratos com finalidade de transmissão patrimonial, podemos citar os contratos de 

compra e venda de imóveis. 

O contrato, desde que lícito e desprovido de vícios, obriga as partes em 

conformidade com a ordem jurídica e estabelece uma regulamentação dos interesses 

das partes envolvidas, possuindo o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações 

jurídicas de natureza patrimonial. No caso da sucessão patrimonial, consubstancia a 

transmissão como expressão da autonomia da vontade das partes, ou seja, do poder 

que têm de estipular livremente, de acordo com sua conveniência, como serão 

disciplinados os interesses envolvidos, limitados todavia pelas normas de ordem 

pública, pelos bons costumes e pela revisão judicial dos contratos. 

Boa parte dos contratos tem sua validade assegurada de forma consensual, 

pelo simples acordo das vontades. Porém, alguns contratos, devido à solenidade 

exigida por lei, têm sua validade condicionada à observância de certas formalidades 

legais. 

Outra característica importante dos contratos é a vinculação que estabelece 

apenas entre as partes que o celebraram, não beneficiando nem prejudicando 

terceiros, com raras exceções. 
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Por último, permeia a interpretação do contrato – e costumeiramente a conduz 

– a intenção que motivou a lavratura dos seus termos, aqui entendida como a boa-fé, 

a lealdade e confiança recíprocas, objetivando a segurança das relações jurídicas na 

formação e na execução do contrato. 

O segundo exemplo a ser abordado diz respeito à cessão de direitos inter vivos, 

conforme citado anteriormente, e pressupõe a existência de dívidas – obrigações – 

que caracteriza a relação entre os sujeitos ativo e passivo. O cumprimento da 

obrigação se dá pelo pagamento da prestação pelo sujeito passivo ao sujeito ativo. 

Entretanto, o credor pode transferir a um terceiro seu direito de crédito contra o 

devedor; nesse caso, o antigo credor passa a ser chamado de cedente, o novo credor 

– adquirente do crédito – recebe o nome de cessionário e o devedor passa a ser o 

cedido. 

É importante salientar que a transmissão da obrigação não altera a substância 

da relação jurídica original, nem cria nova relação, apenas transfere o crédito a um 

terceiro, ou seja, o vínculo desloca-se do cedente para o cessionário, mantendo-se 

íntegro o crédito tal como fora contraído. Como é um negócio jurídico bilateral 

realizado entre o credor e um terceiro, dispensa a anuência do devedor. Este só pode 

impedir a cessão se cumprir antecipadamente a obrigação ao credor primitivo. 

Contudo, ao ser concretizada a transmissão do direito, deve ser dada ciência ao 

devedor acerca do novo credor a fim de evitar que a obrigação seja cumprida perante 

ao credor original. 

A cessão de crédito pode ser onerosa, gratuita, legal ou necessária, judicial, 

pró-soluto ou pró-solvendo. A cessão onerosa se dá quando o cessionário paga pelo 

recebimento do crédito. A cessão gratuita ocorre quando não há nenhuma 

contraprestação por parte do cessionário, sendo considerada uma doação de crédito. 

A cessão legal ou necessária acontece por força da lei. A cessão judicial é imposta 

por sentença judicial. Na cessão pró-soluto, o cedente responde pela existência e 

legalidade do crédito, contudo não responde pela solvência do devedor. Já na cessão 

pró-solvendo, o cedente responde também pela solvência do devedor: se este não 

pagar a dívida, o cessionário poderá executar o cedente. Todavia, primeiro deve o 

cessionário cobrar do cedido para depois cobrar do cedente. 

O principal efeito da cessão de crédito é a transferência da relação jurídica, 

passando o crédito do patrimônio do cedente para o patrimônio do cessionário. A 
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justificativa para a cessão de crédito repousa no estímulo à circulação de riquezas 

através da troca de títulos de crédito tais como cheques, duplicatas e notas 

promissórias e não exige formalidade entre o novo e o antigo credor, mas deve ser 

feita por escrito para assegurar efeitos contra terceiros. 

Por derradeiro, merece relevo o fato de que créditos personalíssimos, tais como 

créditos alimentícios, por estarem diretamente ligados à sobrevivência das pessoas, 

são inalienáveis, não sendo passíveis de cessão. 

É importante destacar que a contratação de um seguro de vida, à primeira vista, 

não deve ser caracterizada como uma transmissão patrimonial inter vivos por meio de 

celebração de contrato, uma vez que não é possível enxergar naquela relação jurídica 

um patrimônio a ser transferido e, tampouco, as partes envolvidas na contratação e 

na contraprestação são as mesmas para o caso da ocorrência de um sinistro. A 

contratação de um seguro de vida se caracteriza, normalmente, pela destinação de 

um valor segurado definido aos beneficiários do segurado, restando evidente que a 

relação jurídica, embora celebrada pelo segurado, é estabelecida em favor dos seus 

beneficiários indicados. 

Também não é possível caracterizar o contrato de seguro como uma cessão 

de direitos, pois embora exista uma relação obrigacional entre o contratante e a 

companhia seguradora, inexiste a obrigação de pagamento da prestação diretamente 

desta para com aquele e, consequentemente, não há crédito que possa ser objeto de 

cessão. 

Portanto, bem como pela regulamentação existente3, a indenização oriunda de 

sinistro previsto em seguro de vida não está sujeita à incidência de ITCMD. 

 

1.2 A Sucessão Mortis Causae 

A sucessão causa mortis consiste na transmissão dos bens da pessoa falecida 

aos seus herdeiros, assim qualificados por força da lei ou por força de testamento. 

Também se verifica a abertura da sucessão no caso de ausência de uma pessoa, com 

desaparecimento sem deixar vestígios, sem dar notícias do seu paradeiro e sem 

deixar quem a represente. Uma vez declarada judicialmente a ausência, dá-se a 

                                                           
3 BRASIL. Código Civil, art. 794. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
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sucessão provisória nos seus bens, tornando-se definitiva depois de certo tempo, 

diante da morte presumida do ausente. É importante ressaltar que a ausência é 

tratada na Parte Geral do Código Civil no Título das Pessoas Naturais4 e não no Livro 

do Direito de Família ou no Direito das Sucessões. 

Com o falecimento ou declaração de ausência ocorre, sem solução de 

continuidade, a transmissão da herança, havendo a substituição automática, no plano 

jurídico, do falecido titular do patrimônio, chamado de de cujus, pelos herdeiros na 

titularidade das relações jurídicas sem qualquer outra formalidade, mesmo que no 

plano fático os sucessores ignorem o falecimento. 

Cumpre destacar que a sobredita herança diz respeito aos bens deixados pelo 

falecido, se diferenciando do espólio que é o conjunto único daqueles bens 

considerado como tal sob a óptica processual, constituindo a universalidade dos bens 

até que seja feita a partilha. A administração dos bens do espólio deve ser realizada 

por uma pessoa - o inventariante - a ser nomeada pelo juiz, que deve prestar contas 

aos interessados na herança quanto aos atos praticados afetos ao espólio. 

A transmissão automática do acervo patrimonial do falecido inspira-se no 

princípio da “saisine” (direito de “saisine” ou “droit de saisine”, originário do Direito 

Francês). Por esse princípio, logo que se abre a sucessão, instantaneamente e 

independentemente de qualquer formalidade, investe-se o herdeiro no domínio e na 

posse dos bens constantes do acervo hereditário5. 

Em verdade, o direito de “saisine” é uma ficção jurídica: a transmissão da 

herança se faz ipso iure, para preservar a necessária continuidade das relações 

jurídicas deixadas pelo falecido que não podem ficar acéfalas. Com a definitiva partilha 

ou adjudicação da herança, a titularidade do acervo se opera retroativamente, desde 

a data do falecimento 

Ocorrida a morte ou a ausência de uma pessoa, abre-se a sucessão hereditária 

ou mortis causa, que se diferencia nas suas espécies legítima e testamentária. 

                                                           
4 BRASIL. Código Civil, Parte Geral, arts. 6º e 7º. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
5 ______. Art. 1784. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
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No caso da sucessão legítima, a ordem da vocação hereditária é estabelecida 

por lei6: descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais até o 4º grau. É importante 

destacar que, relativamente à natureza da filiação, aplica-se a igualdade de 

tratamento dos filhos, ou seja, é absolutamente irrelevante se estamos diante de filhos 

legítimos, ilegítimos ou adotados, vedada a discriminação entre eles7. Também cabe 

ressaltar que o companheiro ou companheira tem sua participação na sucessão do 

outro apartada do artigo que trata da ordem acima citada, sendo objeto de artigo 

específico nas Disposições Gerais do Livro das Sucessões8. 

Com relação ao direito sucessório do cônjuge, é importante que se dê relevo 

ao fato de que tal direito somente será reconhecido se ao tempo da morte do outro, 

não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, 

salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do 

sobrevivente9. Adicionalmente ao direito à herança, o cônjuge tem garantido o direito 

real de habitação, independente do regime de bens, sobre imóvel destinado à 

residência da família, desde que seja tal imóvel o único daquela natureza a 

inventariar10. 

Outro destaque deve ser conferido ao direito do Poder Público sobre a herança 

vacante de acordo com o art. 1844 do Código Civil11, ainda que não conste da ordem 

de vocação hereditária acima citada. Por herança vacante entende-se aquela que, 

transcorrido o tempo prescrito em lei, não foi disputada, com êxito, por qualquer 

herdeiro, seja pela ausência destes ou por sua renúncia à herança. 

A segunda espécie de sucessão hereditária é a chamada testamentária uma 

vez que decorre da manifestação de vontade expressa em testamento pelo de cujus, 

onde este dispõe sobre seus bens e nomeia seus sucessores. Nesse caso, prevalece 

                                                           
6 BRASIL. Código Civil, art. 1829 e segs. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
7 BRASIL. Constituição (1988), art. 227, § 6º. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 
11/01/2014. 
8 ______. Art. 1790. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
9 ______. Art. 1830. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
10 ______. Art. 1831. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
11 ______. Art. 1844. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
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sobre a disposição da lei a vontade do testador, ressalvada a legítima12, que 

corresponde à metade da herança à qual têm direito os herdeiros necessários13: 

descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, dependendo do regime de bens 

adotado no casamento. 

O testamento é um ato unilateral, personalíssimo – só o hereditando pode 

testar, de forma individual e exclusiva - e solene, pois deve ser escrito e encontra-se 

subordinado a espécies e formalidades previstas em lei14. Tais formalidades são 

exigidas pelo legislador a fim de garantir a autenticidade do ato, a espontaneidade da 

manifestação e a sanidade do declarante, preservando assim, sua vontade. Na 

mesma linha, caso o testador mude de ideia, o testamento poderá ser revogado a 

qualquer época. Todavia, se não o for, permanecerá válido, não importando há quanto 

tempo tenha sido redigido. É importante destacar que qualquer pessoa física, no gozo 

das faculdades mentais e maior de 16 anos, pode testar15.  

A sucessão testamentária pode se dar através do testamento dito ordinário – 

público, cerrado ou particular – ou do testamento dito especial, permitido apenas a 

pessoas em condições peculiares – marítimo, militar ou aeronáutico – ou ainda o 

codicilo16. O presente trabalho, no diapasão de não se afastar do tema central, não 

discorrerá sobre os tipos de testamento. 

  

                                                           
12 BRASIL. Código Civil, art. 1846. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
13 ______. Art. 1845. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 11/01/2014. 
14 ______. Art. 1857 e segs. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 13/01/2014. 
15 ______. Art. 1860. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 13/01/2014. 
16 ______. Art. 1862 e segs. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 13/01/2014. 
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2 BASES DO ITCMD NO DIREITO POSITIVO 

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação é um tributo que incide 

sobre o valor venal de quaisquer bens e direitos transmitidos através de doação ou 

como consequência de sucessão legítima ou testamentária acima da respectiva 

meação ou quinhão. A competência para instituí-lo é dos Estados e do Distrito Federal 

conforme Constituição Federal, artigo 155, I e § 1º e Código Tributário Nacional em 

seus artigos 35 a 42, como veremos mais detidamente a seguir, e possui função fiscal, 

ou seja, tem a finalidade de arrecadar recursos financeiros para aqueles entes 

federativos. 

Com a morte, a transmissão da propriedade de todos os bens que a pessoa 

natural possui se opera de forma automática, seja por força de lei, seja por 

atendimento ao ato de última vontade do autor a herança. A morte, a abertura da 

sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros ocorrem em um único momento. 

Embora a formalização da transmissão só aconteça mediante o processo de 

inventário e o lançamento do imposto só aconteça após a partilha, quando os 

interessados estarão identificados e aptos a promover o respectivo pagamento, o fato 

gerador do imposto ocorre na abertura da sucessão, ou seja, na data do óbito do autor 

da herança. Nessa situação, ou seja, na transmissão causa mortis, leciona Sasha 

Calmon Navarro Coêlho17 que “o fato jurígeno deste imposto é o acréscimo patrimonial 

do herdeiro, do legatário, do meeiro e do cessionário (quinhões ou meações)”, que se 

dá no exato momento de abertura da sucessão. Como a partilha possui natureza 

meramente declaratória (e não atributiva da transmissão da propriedade), a alíquota 

a ser aplicada para o cálculo do ITCMD é aquela vigente no momento do óbito do 

autor da herança18. 

Por último, é importante destacar que não é a quantidade de bens deixados 

pelo de cujus, mas sim a quantidade de herdeiros e legatários, que determina a 

quantidade de fatos geradores19. 

                                                           
17 COÊLHO, Sasha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. p. 458. 

18 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 112. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_101_2
00>. Acesso em 11/01/2014. 
19 BRASIL. Código Tributário Nacional, art. 35, § único. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>. Acesso em 
09/11/2013.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
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A seguir, serão apresentadas de modo breve as bases que devem ser 

observadas pelos Estados e Distritos Federais quando da instituição da lei do ITCMD 

e o critério material de incidência do imposto. 

 

2.1 Constituição Federal 

A Emenda Constitucional nº 3 de 17 de março de 199320 dá nova redação ao 

artigo 155, I da CRFB, atribuindo aos Estados e ao Distrito Federal competência para 

instituir o ITCMD sobre o patrimônio constante em inventário ou arrolamento quando 

de sua transmissão definitiva aos herdeiros: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  

 

Não encontramos na Carta Magna um aprofundamento no que tange ao 

ITCMD; o tratamento dado pelo legislador mostra-se bastante modesto uma vez que 

apenas definiu o agente competente para instituí-lo e descreveu a materialidade sobre 

a qual o tributo incide. Em seu inciso IV do § 1º do artigo acima citado define que a 

fixação das alíquotas máximas para o imposto serão fixadas pelo Senado e no artigo 

146 estatui que:  

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

[...] 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 
geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

 

2.2 Código Tributário Nacional (CTN) 

                                                           
20 BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 3, de 17 de março de 1993. Dá nova 

redação ao art. 155, I da CRFB. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 

09/11/2013. 
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Encontramos no artigo 35 do CTN21, desde que fora positivado, previsão 

expressa em relação à transmissão causa mortis, bem como da competência para 

instituí-lo. 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão 
de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil 
de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos 
na lei civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 
I e II. 

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos 
geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 

 

Tais disposições complementam não só o critério relativo ao sujeito passivo, 

como também o critério quantitativo a partir da definição da base de cálculo no artigo 

38, critérios esses a serem obedecidos quando da instituição da lei do imposto que 

deve definir adicionalmente, dentro dos limites fixados pelo Senado, a alíquota a 

incidir. 

 

2.3 O critério material de incidência do ITCMD causa mortis 

O legislador utiliza o termo "transmissão" para descrever o critério material de 

incidência do imposto que, embora coerente com a tradição jurídica, com a 

Constituição Federal e também com a legislação civil que trata das sucessões 

hereditárias, merece uma análise um pouco mais detalhada quanto ao que tal termo 

encerra. 

Por uma ficção legal, a transferência dos bens do de cujus aos herdeiros ou 

legatários se dá no momento de sua morte, quando é aberta a sucessão22. Todavia, 

tal transferência só se consolida com a aceitação da herança ou legado pelos seus 

destinatários legais, restando claro que a transmissão só ocorre de fato pela vontade 

desses sujeitos. A súbita desvinculação da propriedade dos bens de um indivíduo em 

                                                           
21 BRASIL. Código Tributário Nacional, art. 35. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>. Acesso em 09/11/2013. 
22 BRASIL. Código Civil. Art. 1784. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
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razão do seu falecimento não implica necessariamente na transmissão daquele 

patrimônio aos destinatários legais inicialmente elegíveis e definidos, o que permite 

dizer que tal transmissão tem como sujeito não a fonte ou a origem do que é 

transmitido, mas sim, seu destino. Ainda que não se possa ignorar a vontade do 

transmitente, não se pode olvidar que esse ato só se torna perfeito, obedecidas todas 

as formalidades e dispositivos legais, com a aquiescência do destinatário23. 

Esta breve reflexão, antes de ser confundida com uma singela análise 

interpretativa ou gramatical, serve de base para que se confirme a atribuição do ônus 

da incidência do imposto ao destinatário da transmissão ou, dito de outra forma, 

consubstancia a transmissão causa mortis como critério material de incidência do 

imposto, revelando-o como decorrente da vontade, manifesta ou presumida, daquele 

que adquire a propriedade da herança ou de parte dela. 

Corroborando o entendimento de que a incidência do ITCMD causa mortis 

encontra-se intimamente vinculada às pessoas que adquirem os bens e que ocorrem 

transmissões distintas, uma para cada herdeiro ou legatário, invocamos o que estatui 

o parágrafo único do artigo 35 do Código Tributário Nacional24, que “nas transmissões 

causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou 

legatários”. 

Complementando essa breve análise, encontramos no dizer de Eduardo 

Sabbag25 que “a que transmissão é a passagem jurídica da propriedade ou de bens e 

direitos de uma pessoa para outra. Ocorre em caráter não oneroso, seja pela 

ocorrência da morte (transmissão causa mortis), ou doação (ato de liberalidade).” 

Destaca-se também a correlação existente entre a transmissão do patrimônio 

e o princípio da “saisine”, conforme ensina Giselda Maria Fernandes Novaes 

Hironaka26: 

A sucessão considera-se aberta no instante mesmo ou no instante 
presumido da morte de alguém, fazendo nascer o direito hereditário e 

                                                           
23 BRASIL. Código Civil. Art. 1804. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
24 BRASIL. Código Tributário Nacional, art. 35. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm>. Acesso em 09/11/2013. 
25 SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1017. 
26 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões brasileiro: disposições 

gerais e sucessão legítima. Destaque para dois pontos de irrealização da experiência jurídica à 
face da previsão contida no novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 65, 1 de maio 
2003. Disponível em <http://jus.com.br/revista/texto/4093>. Acesso em 11/01/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
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operando a substituição do falecido por seus sucessores a título 
universal nas relações jurídicas em que aquele figurava. Não se 
confundem, todavia. A morte é antecedente lógico, é pressuposto e 
causa. A transmissão é consequente, é efeito da morte. Por força de 
ficção legal, coincidem em termos cronológicos, (1) presumindo a lei 
que o próprio de cujus investiu seus herdeiros (2) no domínio e na 
posse indireta (3) de seu patrimônio, porque este não pode restar 
acéfalo. Esta é a fórmula do que se convenciona denominar ‘droit de 
saisine’. 

Por derradeiro, podemos buscar o respaldo de um dos mais completos 

dicionários da língua portuguesa, o Michaelis Moderno Dicionário da Língua 

Portuguesa27 que registra, sob o verbete "transmissão", para a expressão jurídica 

"transmissão de herança", o sentido de "aquisição de herança por doação ou por 

direito de sucessão" e, dessa forma, ato somente atribuível nessa relação à pessoa 

do adquirente.  

                                                           
27 TRANSMISSÃO. In: MICHAELIS Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora 

Melhoramentos Ltda., 2009. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em 01/12/2013. 
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3 CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DO ITCMD 

 

Farta doutrina leciona que parâmetros para a isenção tributária são construídos 

tendo-se em conta as normas de incidência e que os critérios materiais ou pessoais 

utilizados para a concessão de isenções são os mesmos utilizados para a 

configuração do fato gerador do imposto. Tais critérios, a partir de diferenciações 

acrescentadas justificam, no entender do legislador, a exclusão da incidência 

tributária. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho28 ensina que: 

A regra de isenção investe contra um ou mais dos critérios da norma 
padrão de incidência, mutilando-os parcialmente. [...] 

 e o que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de 
abrangência do critério do antecedente ou do consequente. 

 

Aduz Hugo de Brito Machado29, que: 

A norma geral descreve a situação que constitui o fato gerador do 
tributo. Define a hipótese de incidência tributária. A norma específica 
define a hipótese de isenção tributária, que será caracterizada por uma 
particularidade que faz essa hipótese diversa daquela definida como 
fato gerador do tributo e tem-se que a norma de isenção pressupõe a 
norma de tributação, à qual faz exceção. 

 

Uma vez que a competência para instituir o ITCMD é de cada Estado e do 

Distrito Federal, igualmente a lei que confere isenção também deve sê-lo, 

reconhecendo nela um fenômeno precedente, ou concomitante ao da incidência - que 

a limita desde o início, através de restrições adicionadas aos mesmos critérios 

utilizados na regra matriz de incidência do tributo -, ou ainda que sucede à incidência, 

excluindo da mesma os seus efeitos. 

É o que fazem as diversas leis estaduais que definem em seu bojo os casos 

aos quais pode ser aplicada a isenção, como por exemplo, a Lei nº 1427/89 que institui 

o ITCMD no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 3º, in verbis: 

Art. 3.º  Estão isentas do imposto: 

I - a aquisição do domínio direto, por doação; 

                                                           
28 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 17ª edição, Editora Saraiva, 2005. 
29 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, volume III, Editora 

Atlas, 2005. 
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II - a aquisição, por doação, por Estado estrangeiro, de imóvel 
exclusivamente destinado a uso de sua missão diplomática ou 
consular; 

III - a extinção do usufruto, do uso e da habitação, em decorrência de 
sucessão causa mortis, de um único imóvel desde que o herdeiro ou 
legatário não seja proprietário de outro imóvel e tenha renda mensal 
igual ou inferior a 5(cinco) salários mínimos; 

IV - a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude da comunicação 
decorrente do regime de bens do casamento; 

V - a consolidação da propriedade na pessoa do fiduciário; 

VI - a transmissão, por doação, de imóvel para residência própria, por 
uma única vez, a qualquer título, quando feita a ex-combatentes da 
Segunda Guerra Mundial, assim considerados os que participaram 
das operações bélicas, como integrantes do Exército, da Aeronáutica, 
da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante do Brasil. 

VII - a transmissão causa mortis de valores não recebidos em vida pelo 
de cujus, correspondentes a remuneração, rendimentos de 
aposentadoria e pensão, honorários, PIS, PASEP, FGTS, 
mencionados na Lei Federal n.º 6.858, de 24/11/80, 
independentemente do reconhecimento previsto no artigo 29, desta 
Lei; e 

VIII - a transmissão causa mortis de bens e direitos integrantes de 
monte-mor cujo valor total seja inferior a 5.000 (cinco mil) UFIRs-RJ, 
vigente à data da avaliação, judicial ou administrativo; 

IX - a doação, em dinheiro, de valor que não ultrapasse a quantia 
equivalente a 1.200 (um mil e duzentos) UFIRs-RJ por ano; 

X - a transmissão, por doação, de imóvel destinado à construção de 
habitações de interesse social e, quando ocupados por comunidades 
de baixa renda, seja objeto de regularização fundiária e urbanística; 

XI - a doação, pelo Poder Público a particular, de bem imóvel inserido 
no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa 
renda ou em decorrência de calamidade pública. 

XII - a transmissão causa mortis de imóvel de residência cujo valor não 
ultrapassar 25.800 (vinte e cinco mil e oitocentos) UFIRs-RJ, desde 
que os herdeiros beneficiados nele residam e não possuam outro 
imóvel. 

Parágrafo único - O requerimento de reconhecimento das isenções 
previstas nos incisos X e XI deverão ser instruídos com a manifestação 
conclusiva de órgão técnico a ser definido em decreto, o qual 
disciplinará, ainda, o procedimento adequado à aferição da localização 
do imóvel doado, bem como o preenchimento das condições da 
isenção. 

Não é objeto do presente trabalho a análise pormenorizada das diversas 

hipóteses de isenção do ITCMD, mas o foco no caso específico de sua incidência ou 

não no caso de transmissão causa mortis de recursos alocados em fundos de 

previdência privada.  
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3.1 Isenção do ITCMD na previdência privada 

Sob a alegação de economia tributária e celeridade no acesso aos recursos, 

entre outros aparentes benefícios, os planos de previdência privada complementar 

tais como PGBL e VGBL vêm sendo cada vez mais utilizados no processo de 

planejamento sucessório familiar. 

A partir de um entendimento - não pacificado - de que os recursos alocados em 

previdência privada não são considerados herança, não sendo incluídos, destarte, no 

inventário, diversas entidades abertas do setor passaram a acrescentar às vantagens 

pela contratação dos planos, a isenção do ITCMD e a redução dos custos judiciais e 

honorários advocatícios que seriam gerados pela inclusão desse patrimônio em um 

inventário. O Anexo A apresenta diversos exemplos de como o produto é oferecido 

tendo por base esse apelo. 

A tese que abriga tal entendimento é a de que entidades abertas de previdência 

privada são reguladas pela legislação aplicável às sociedades seguradoras e, assim, 

normatizadas como seguros de vida. A Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 

2001, em seu artigo 73 dispõe sobre o regime de previdência complementar e dá ao 

resgate dos recursos alocados em previdência privada o mesmo tratamento dado ao 

pagamento de indenizações de seguro de vida: “Art. 73. As entidades abertas serão 

reguladas também, no que couber, pela legislação aplicável às sociedades 

seguradoras.” Combinado com esse artigo, encontramos o artigo 794 do Código Civil, 

determinando que “no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, 

o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera 

herança para todos os efeitos de direito”. Por essa via, não farão parte do inventário 

e tampouco serão objeto de penhora em uma execução. 

Segundo a advogada Andrea Nogueira Neves, sócia do escritório Velloza, 

Girotto e Lindenbojm Advogados e especializada na área tributária e de previdência 

complementar, “após o falecimento do titular, os recursos do plano têm de ser 

disponibilizados ao beneficiário indicado no contrato, sem carência, sem inventário ou 

partilha"30. 

                                                           
30 NEVES, Andrea Nogueira. Transferência rápida de patrimônio é vantajosa. Apud Jornal Valor 

Econômico. Disponível em: <http://www.valor.com.br/arquivo/858921/transferencia-rapida-de-
patrimonio-e-vantajosa>. Acesso em: 30/11/2013. 
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Mesmo entendimento possui a advogada Aline Hungaro Cunha31: 

[...] 

12. [...] Os herdeiros necessários, por exemplo, devem ter seus 
direitos sucessórios preservados, de modo que a sua legítima deve 
ser respeitada, não podendo o participante dispor sobre a 
integralidade do seu patrimônio, alocando-o todo para planos de 
previdência e seguros. Sendo assim, o respeito à legítima dos 
herdeiros necessários deve ser entendido como mais uma restrição à 
escolha do beneficiário e ao montante aplicado em planos de 
Previdência Privada. 

[...] 

16. Ocorrendo a morte do participante durante a primeira fase, o saldo 
acumulado será disponibilizado a seus beneficiários e, não tendo 
estes sido indicados, aos seus herdeiros legais. Deste modo, se o 
titular do plano ainda não estava aposentado quando da sua morte, 
todo o capital acumulado é transferido aos beneficiários e, na falta 
destes, aos herdeiros legais, sem necessidade de incluir esses valores 
no inventário em ambos os casos. 

[...] 

25. Diante das diversas possibilidades de planos e de planejamento 
de benefícios, atualmente, a Previdência Privada tem sido muito usada 
como instrumento de sucessão patrimonial, possibilitando que, em 
caso de morte do participante, o patrimônio seja transferido 
imediatamente aos beneficiários ou herdeiros, sem necessidade de 
esperar a conclusão do inventário. 

[...] 

 

Corroborando estas afirmações, Karina Machado32, Planejadora Financeira 

Pessoal com Certificação CFP (Certified Financial Planner) concedida pelo Instituto 

Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF), acrescenta: 

[...] 

A principal vantagem da previdência é que, por ser regulamentada 
pela legislação de seguro de pessoas, os recursos investidos no plano 
não entram em inventário, conforme disposto no Código Civil, ficando 
isentos do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações 
(ITCMD). Além dessa vantagem, ainda há a possibilidade de optar 
pela tributação regressiva e contar com a postergação do IR, que 
incidirá somente no resgate ou na transferência aos beneficiários no 
caso de falta do titular. 

                                                           
31 CUNHA, Aline Hungaro. Previdência privada e direito das sucessões. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI35319,71043-
Previdencia+privada+e+direito+das+sucessoes>. Acesso em: 30/11/2013. 

32 MACHADO, Karina. Idoso deve aplicar em previdência privada? Apud Jornal Valor Econômico. 
Disponível em: <http://www.valor.com.br/financas/2873834/idoso-deve-aplicar-em-previdencia-
privada>. Acesso em 30/11/2013. 
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[...] 

Na mesma linha, Marcos Shalders33, também Planejador Financeiro Pessoal 

CFP e Coordenador do Programa Avançado de Planejamento Financeiro Pessoal do 

IBCPF, explica: 

[...] 

O que é: é um fundo de previdência privada tipo Vida Gerador de 
Benefício Livre (VGBL), que funciona como um produto securitário. Os 
ativos financeiros são transferidos para esse fundo, e os herdeiros 
podem ser designados como beneficiários, que terão acesso aos 
recursos após a morte do doador. 

Para que tipo de bem é utilizada? Apenas ativos financeiros, de 
qualquer valor. 

Prós: O VGBL nunca entra em inventário, revertendo os recursos 
diretamente para os herdeiros, que devem ser designados como 
beneficiários quando os recursos são transferidos para o fundo. Além 
disso, tem baixa complexidade e regras flexíveis de transferência aos 
herdeiros. Por exemplo, é possível que o beneficiário receba tudo de 
uma vez ou mensalmente, em forma de renda temporária. Dispensa a 
cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações 
(ITCMD), cobrado pelos governos estaduais quando ocorrem doações 
ou transferências de herança. Outra vantagem é que os beneficiários 
e as regras de transferência podem ser alterados pelo doador após 
terem sido escolhidos. 

[...] 

Todavia, apesar da proliferação de diversos artigos em jornais e revistas de 

circulação nacional nos últimos anos dando conta da exequibilidade desse recurso – 

cujos exemplos podem ser encontrados no Anexo B –, o direito à transferência sem 

inventário não é absoluta uma vez que, caso algum herdeiro real ou suposto recorrer 

à justiça e esta julgar que a finalidade do plano de previdência foi de beneficiar outras 

pessoas em detrimento dos herdeiros necessários, a utilização imediata dos recursos 

poderá ser bloqueada pelo Judiciário para que sejam levados a inventário. 

Por último e com o objetivo de esposar as teses anteriormente apresentadas, 

pode ser invocado o “Princípio da Legalidade Tributária” que busca, entre outras 

restrições, limitar o poder do Estado no tocante à faculdade de instituir ou majorar 

tributos. Com efeito, o art. 150, I da Carta Magna34 estabelece vedação aos entes 

                                                           
33 SHALDERS, Marcos. Seis formas de transferir seus bens aos herdeiros ainda em vida. Apud 

Revista Exame. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/aposentadoria/noticias/6-
formas-de-transferir-seus-bens-aos-herdeiros-ainda-em-vida?page=4>. Acesso em 30/11/2013. 

34 BRASIL. Constituição (1988), art. 150, I. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 

09/11/2013. 
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políticos, titulares da competência tributária, de “exigir ou aumentar tributo sem lei que 

o estabeleça”, impondo ao Estado a sua atuação incondicionalmente baseada na lei. 

Uma vez que não encontramos nos dispositivos legais menção inequívoca à 

incidência do ITCMD sobre recursos alocados em previdência privada, é possível 

alegar que tal falta de normatividade impede o Estado de aplicar a cobrança do tributo 

sobre tais recursos. 

 

3.2 Previdência privada e o seguro de vida 

Pelo que já foi exposto, a questão da isenção do ITCMD sobre os recursos 

destinados à previdência privada é dependente da equiparação que se faz destes ao 

seguro de vida. Além da Lei Complementar nº 109, já citada anteriormente, outros 

dispositivos regulamentam essa equiparação. 

A Carta SUSEP/DETEC/GEPEP/DIPES/ nº 957/200235, de 31/12/2002, 

descreve em seu item nº 1: 

1. Referimo-nos ao processo SUSEP n.º 10.006758/01-13, por meio 
do qual foi elaborado por este Departamento o novo Modelo Padrão 
do Plano VGBL Individual - seguro de vida com cobertura de 
sobrevivência que irá vigorar para os planos a serem aprovados a 
partir de 10 de janeiro de 2003, devido à promulgação de nova 
legislação que afeta a matéria, a saber Resolução CNSP 96/2002 e 
Circular SUSEP 212/2002. 

 

A Circular SUSEP nº 293 de 25/05/200536, que revoga a Circular SUSEP nº 

212/2002 acima citada, altera e consolida as regras e critérios complementares de 

funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência, oferecida em planos de 

seguro de vida, assim como também o faz a Resolução nº 96/200237 do Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP), ambas citadas no item nº 1 da Carta 

SUSEP/DETEC/GEPEP/DIPES/ nº 957/2002, evidenciando a equiparação do plano 

de previdência privada VGBL ao seguro de vida. 

                                                           
35   Disponível em: <http://www2.susep.gov.br/menumercado/seguro_pessoas.asp>. Acesso em 

30/11/2013. 
36   Disponível em: <http://drprevidencia.terra.com.br/arquivos/legislacao/circular_susep_293.pdf>. 

Acesso em 30/11/2013. 
37  Disponível em: <http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=12039>. 

Acesso em 30/11/2013. 

http://www2.susep.gov.br/menumercado/seguro_pessoas.asp
http://drprevidencia.terra.com.br/arquivos/legislacao/circular_susep_293.pdf
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=12039
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No sítio da SUSEP38 também encontramos evidenciado o entendimento de 

que o plano de previdência VGBL tem caráter de seguro de vida: 

A Assistência Financeira poderá ser oferecida pelas operadoras aos: 

[...] 

SEGURADOS DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA: 

- cujo evento gerador da indenização seja a morte ou invalidez do 
próprio segurado. 

- cujo evento gerador da indenização seja a sobrevivência do 
segurado ao período de diferimento e possuam estrutura puramente 
financeira nesse período. Incluem-se nessa modalidade, os Planos 
VGBL's, VAGP´s com estrutura financeira no período de diferimento, 
VRGP´s com estrutura financeira no período de diferimento e VRSA´s. 

 

Contudo, essa equiparação, ainda que possua defensores, é também 

contestada por diversos advogados e tal controvérsia vem sendo matéria de algumas 

publicações especializadas. 

  

                                                           
38  Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menuatendimento/previdencia_aberta_consumidor_old>. 

Acesso em 30/11/2013. 

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/previdencia_aberta_consumidor_old
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4 CONTROVÉRSIA: PREVIDÊNCIA É SEGURO DE VIDA? 

 

Antes de abordarmos a questão que se apresenta, faz-se mister uma análise 

dos reflexos oriundos da contratação de um seguro de vida. 

Com a intensificação das relações humanas e o desenvolvimento da 

sociedade de consumo, as condições nas quais vêm se estabelecendo a vida 

cotidiana impele o indivíduo a buscar mecanismos de proteção contra o imprevisível. 

Toda essa dinâmica implicou em um aumento significativo dos riscos decorrentes da 

industrialização, dos evolução dos transportes, das atividades laborais, da 

degradação causada ao meio ambiente, entre outros. Há quem advogue que o risco 

passou a integrar o modo de ser da sociedade contemporânea. Com o risco, aumenta 

a probabilidade de ocorrência de danos a que se tenta minimizar os efeitos, conquanto 

na grande maioria dos casos seja impossível evitá-los. 

 

4.1 O contrato de seguro 

No cenário acima mencionado, evidencia-se, pois, a necessidade de 

segurança nas relações jurídico-sociais, o que se dá pela busca cada vez maior de 

uma cobertura para os fatos futuros contra os quais as pessoas são impotentes. Neste 

contexto, o seguro é apresentado como uma espécie de rede jurídico-econômica que 

protege contra os riscos aos quais os indivíduos estão expostos. O seguro, tal como 

hoje o conhecemos, se traduz por um mecanismo através do qual, a partir de aporte 

pecuniário relativamente reduzido, o sujeito potencialmente exposto ao dano obteria 

da companhia seguradora o direito de ser indenizado no caso de ocorrência do sinistro 

contra o qual foi contratada a cobertura. 

A par do contrato que se estabelece entre as partes no campo do Direito 

Privado, o seguro público, de prestação obrigatória pelo Estado, progressivamente 

passa a ocupar lugar de destaque nas preocupações dos governos. E mesmo aquele 

operacionalizado por empresas de seguro privadas, de caráter facultativo, se reveste 

frequentemente de um caráter social, obrigando o Estado a assumir o papel de 

ordenador da seguridade ou segurança social. 
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O seguro desta forma configurado justifica plenamente sua inserção no campo 

das preocupações do Poder Público, seja assumindo seu gerenciamento (como no 

caso do seguro público), seja pela intervenção estatal e pelo dirigismo contratual (em 

se tratando do seguro privado). Nestes termos, o seguro está destinado a exercer a 

imprescindível tarefa de socialização dos riscos, dos danos e do dever de indenizar. 

Sua operabilidade depende de profissionais especializados, conhecedores das 

vicissitudes e peculiaridades de sua gestão e na atuação neste setor econômico e 

jurídico. 

Para Caio Mário da Silva Pereira39 o seguro “é o contrato por via do qual uma 

das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante o 

recebimento de um prêmio, a indenizá-la, ou a terceiros, de prejuízos resultantes de 

riscos futuros, previstos”40. Evidenciam-se, pois, as partes que o integram: segurador 

e segurado. Àquele, compete pagar a quantia estipulada para a hipótese de ocorrer o 

risco previsto no contrato; a este, assiste o direito de recebê-la, se cumprida a sua 

obrigação de pagar a contribuição prometida, que se denomina prêmio. 

Afora as partes, o contrato de seguro tem ainda como elementos o interesse 

segurável (objeto do contrato de seguro), o risco resultante de um evento futuro 

possível e incerto, o prêmio representado pela prestação devida pelo segurado ao 

segurador, em virtude da assunção dos riscos por parte deste e o instrumento do 

contrato de seguro, denominado apólice. Neste ponto, cabe dar destaque ao caráter 

aleatório do seguro conquanto, no contrato de seguro, o segurador oferece, ab initio, 

garantia contra o risco assumido, o que representa a sensação de conforto ao 

segurado de que a prestação financeira será dada em caso de sinistro coberto. 

Todavia, as partes não sabem, previamente, quem ao final terá vantagem ou prejuízo 

financeiro, pois a efetiva prestação do segurador, qual seja a entrega da indenização 

(nos seguros de dano) ou do capital segurado (nos seguros de pessoa), sempre 

dependerá de um acontecimento futuro e incerto: mesmo que as partes conheçam 

previamente o objeto (interesse legítimo do segurado) e o preço (prêmio), não sabem 

se e quando a efetiva prestação do segurador será dada, pois a aleatoriedade do 

                                                           
39 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. 3. 10ª edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 301. 
40 BRASIL. Código Civil, art. 757. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
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acontecimento ainda é a sua aba essencial. Dito de outra forma, a garantia não 

representa, por si só, o efetivo cumprimento da obrigação do segurador. 

Não se pode olvidar de mencionar, embora não constituam elementos do 

contrato de seguro, o dano, o sinistro e o beneficiário, uma vez que são indispensáveis 

à melhor compreensão do mesmo. O dano é o prejuízo, pessoal (físico, psíquico ou 

moral) ou material (patrimonial), decorrente de deterioração sofrida pela pessoa em 

relação a si ou a seus bens. O sinistro, por sua vez, é a ocorrência do evento a produzir 

determinado dano. Beneficiário é quem efetivamente receberá da seguradora a 

importância relativa ao prejuízo; tanto pode ser beneficiário o próprio segurado como 

uma terceira pessoa, dependendo sua indicação de cláusula contratual. 

O contrato de seguro possui requisitos subjetivos, objetivos e formais. Os 

subjetivos referem-se às partes contratantes. Somente pode ser segurador a pessoa 

jurídica. Por ser atividade empresária, a atuação no campo dos seguros está 

reservada às sociedades anônimas, à sociedades mútuas e às cooperativas a estas 

últimas sendo facultado operar apenas no caso de seguros agrícolas e de acidentes 

do trabalho. Destaca-se, ainda, que têm capacidade de segurador as instituições de 

previdência social, relativamente aos seus associados ou à categoria laboral nelas 

compreendidas e o Estado, no que concerne ao seguro público relacionado à 

Previdência Social. Para a posição de segurado é requerida, basicamente, a 

capacidade civil, devendo-se averiguar disposições legais que geram peculiaridades 

em torno do mesmo, sobretudo no tocante à obrigatoriedade de contratar seguro.  

Os requisitos objetivos estão vinculados ao objeto. Como salientado 

anteriormente, o contrato de seguro tem como objeto o interesse segurável, 

respaldado no risco de que se visa proteger. Outro aspecto de destaque no tocante 

ao objeto do contrato de seguro diz respeito à verificação de sua licitude, haja vista 

que esta espécie contratual está sujeita à exigência normativa de que a validade dos 

negócios jurídicos em geral requer objeto lícito41. A ilicitude eiva de nulidade toda 

forma de manifestação negocial e, não diferentemente, o fenômeno se repete no 

contrato de seguro. 

                                                           
41 BRASIL. Código Civil, art. 104. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
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Por requisitos formais entende a maior parte da doutrina a exigência de que o 

contrato de seguro seja celebrado por escrito. O contrato em questão é classificado 

como bilateral, oneroso, aleatório, consensual, formal, de execução continuada e de 

adesão.  

É bilateral porque depende da manifestação de vontade de ambos os 

contratantes, que se obrigam reciprocamente. Oneroso por criar vantagens, ou 

expectativa de vantagens patrimoniais para ambas as partes. Aleatório, pois o evento 

previsto, que constitui o risco, pode acontecer ou não. Consensual, haja vista que 

basta o consentimento recíproco das partes para a sua conclusão, em contraposição 

ao contrato real, que exige, ainda, a entrega efetiva, ou tradição, da coisa que tem 

como objeto para atingir sua validade. De execução continuada, subdivisão dos 

contratos de duração, como todos aqueles em que a prestação é única, mas 

ininterrupta. E de adesão, categoria dos contratos com cláusulas predispostas, porque 

o consentimento manifesta-se por simples adesão às cláusulas que foram 

apresentadas pelo outro contratante. 

Outra característica relacionada ao contrato de seguro que não se pode deixar 

de abordar, mesmo que sucintamente, é a boa-fé, conquanto a ela subordinada toda 

e qualquer estipulação contratual, como é regra geral do CC/02.42  

 

4.2 A controvérsia 

Embora se trate de matéria ainda embrionária, já é possível encontrar 

posicionamentos antagônicos de advogados acerca dessa questão que se mostra 

crucial para o benefício da isenção tributária, como já destacado, bem como 

discussões em torno do assunto em publicações especializadas. 

O jornal Valor Econômico publicou em seu sítio43 no dia 28 de novembro de 

2012 um artigo intitulado “Questão jurídica gera insegurança”, em cujo primeiro 

parágrafo aborda o assunto: 

Ainda não há certeza se os recursos acumulados nos fundos de 
previdência privada e seus rendimentos podem permanecer fora de 

                                                           
42 BRASIL. Código Civil, art. 422. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 11/01/2014. 
43 QUESTÃO jurídica gera insegurança. Jornal Valor Econômico. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/financas/2919868/questao-juridica-gera-inseguranca>. Acesso em 
03/12/2013. 
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inventários e partilhas, ou impedidos de serem penhorados para 
pagamento de dívidas. A Justiça brasileira aceita em alguns casos que 
os valores estejam protegidos, mas há discussões que geram 
insegurança jurídica para o uso desse produto em algumas situações. 

Já a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), através do seu 

Conselho Diretor, deliberou constituir a Segunda Comissão de Debates no seu Centro 

de Estudos a fim de promover ampla discussão entre os participantes – advogados, 

procuradores e tabeliães – acerca das questões envolvidas na identificação das 

hipóteses de incidência do ITCMD, isenção ou imunidade, até a aferição de sua base 

de cálculo e o recolhimento do tributo. O resultado desse estudo foi consolidado em 

sua publicação “Apontamentos sobre o ITCMD no Estado de São Paulo”44, da qual 

podemos destacar à página 25: 

f) Outros direitos: seguro de vida e previdência complementar – VGBL 
e PGBL: os seguros estão excluídos da hipótese de incidência do 
ITCMD porque o seu recebimento ocorre após a morte do titular do 
direito. Segundo a Lei nº 10.705/2001, art.5º, inciso II, o imposto não 
incide sobre os frutos e rendimentos do bem do espólio havidos após 
o falecimento do autor da herança ou legado. Assim, em princípio não 
há necessidade de serem inventariados os valores decorrentes de 
seguro, em especial VGBL e PGBL, salvo situações excepcionais em 
que houver discussão acerca da natureza de tais ativos. A sua 
atribuição será feita diretamente aos beneficiários, sem a sujeição ao 
ITCMD, mas sim ao imposto de renda, como previsto na CF, art. 153, 
inciso V, e pela legislação especial a eles relativa, ficando sob 
responsabilidade da fonte pagadora a sua tributação e pagamento. 

 

No mesmo diapasão, o advogado Eraldo Oliveira Santos45 defende o caráter 

securitário da previdência privada, destacando o caráter subsidiário do apoio a essa 

óptica na legislação do seguro: 

 

No âmbito da previdência complementar não existe lei abordando este 
assunto (salvo alguns normativos emanados pela SUSEP). Desse 
modo, deve-se recorrer de forma subsidiária à legislação de seguro, 
conforme dispõe o artigo 73 da Lei Complementar nº 109/2001 que 
estabelece essa possibilidade. Segundo esse artigo, as entidades 

                                                           
44 ASSOCIAÇÃO dos Advogados de São Paulo. Apontamentos sobre o ITCMD no Estado de São 

Paulo. São Paulo, 2012. Disponível em: 
<http://www.aasp.org.br/aasp/servicos/centrodeestudos/itcmd/files/assets/basic-html/page1.html>. 
Acesso em 03/12/2013. 

45 SANTOS, Eraldo Oliveira. O plano de previdência não é considerado herança e não integra o 
inventário do participante. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1430, 1 jun. 2007. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/9967>. Acesso em: 03/12/2013. 
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abertas de previdência serão reguladas também, no que couber, pela 
legislação aplicável às sociedades seguradoras.  

O Parecer de Orientação da SUSEP nº 7/2004 (Enunciado nº 61) 
estabelece que pode ser aplicada à Previdência Complementar o 
disposto no Código Civil. Portanto, como não existe na legislação de 
previdência nenhuma lei específica tratando sobre esse assunto, 
devemos recorrer à legislação de seguro prevista no Código Civil. 

 

Após seguir, discorrendo sobre os aspectos normativos dos planos de 

previdência, conclui: 

Diante do exposto, ocorrendo o óbito do participante (antes do 
recebimento da renda) e desde que o participante tenha indicado seus 
beneficiários, o pagamento do resgate será efetuado aos beneficiários, 
mediante a apresentação dos documentos que os identifiquem, não 

integrando o inventário do participante. (Anexo C). 

 

Abordagem divergente encontramos no blog Sonho $eguro, de autoria da 

jornalista Denise Bueno46, cuja temática se relaciona à preservação do patrimônio de 

indivíduos, famílias e empresas, disponibilizando informações sobre a indústria de 

seguros e os produtos ofertados. 

No blog, podemos encontrar um artigo da autora intitulado “Saldo de 

previdência privada é penhorável”47, alertando para aspectos diversos e conflitantes 

com aqueles defendidos pela AASP e pelo advogado Eraldo Oliveira Santos, ao trazer 

a decisão da Quarta Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que entendeu terem 

os valores depositados em planos de previdência privada o caráter de poupança ou 

investimento. Por extensão, uma vez caracterizados como investimentos de longo 

prazo, estes recursos deixariam de ser equiparáveis ao seguro de vida, passando a 

integrar o inventário no caso de sucessão patrimonial por óbito do participante: 

 

Uma medida divulgada hoje pode trazer um sério e negativo impacto 
para as empresas de previdência privada aberta, que se utilizam do 
argumento de que os planos de previdência são uma boa opção de 
investimento para quem quer deixar recursos fora do inventário. Veja 
abaixo a decisão da Quarta Seção do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) entendendo que os valores depositados em planos de 
previdência privada não têm natureza alimentar, adquirindo, em vez 

                                                           
46 Jornalista com atuação focada no jornalismo econômico em revistas e jornais especializados, entre 

os quais destacam-se Valor Econômico, Gazeta Mercantil e Você S/A. 
47 BUENO, Denise. Saldo de previdência privada é penhorável. Disponível em: 

<http://www.sonhoseguro.com.br/2011/03/>. Acesso em 03/12/2013. 
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disso, o caráter de poupança ou investimento – razão pela qual podem 
ser penhorados. Neste caso, é o PGBL. Falta saber se a mesma 
decisão pode também ser aplicada ao VGBL, que é caracterizado 
como um seguro, mas na verdade é um produto de acumulação de 

recursos. (Anexo D). 

 

Finalmente, enfrentando de forma aguda a questão, a Procuradora do Estado 

do Paraná, Fabiana Yamaoka Frare, exara um parecer48 motivado por uma consulta 

acerca da isenção do ITCMD causa mortis sobre recursos alocados em previdência 

privada, defendendo a tese de que esses contratos têm natureza jurídica de 

investimento, ao contrário do que sustenta a parte interessada que alega terem 

natureza de seguro de vida. 

Em seu parecer – cuja íntegra pode ser encontrada no Anexo E –, a 

Procuradora analisa os contratos de previdência privada acostados ao protocolo, 

destacando cláusulas que evidenciam, a seu juízo, a natureza jurídica de contratos de 

investimento para, em seguida, transcrever o destaque feito na doutrina anexada pela 

própria parte interessada: 

Mas antes de detalhar todas as vantagens citadas, convém explicar 
os dois produtos, que ainda geram dúvidas. De maneira bastante 
simplificada, PGBL e VGBL são alternativas previdenciárias de 
investimento administradas por companhias seguradoras. Estes se 
assemelham aos fundos de investimentos tradicionais... (fls. 85 deste 
protocolado) 

Prosseguindo, discorre sobre a dinâmica dos fundos de investimento, 

avaliando detidamente as características, semelhanças e diferenças de cada produto, 

com base em folders e informações obtidas no sítio do banco com o qual foram 

celebrados os contratos, após o que consolida: 

Em ambos, portanto, constata-se que há acumulação de recursos 
restituíveis, a qualquer momento, ao investidor. Logo, são planos 
idênticos. A única diferença entre os contratos é justamente a forma 
de tributação, pois no VGBL o resgate se dará pelo valor líquido, uma 
vez que o Imposto de Renda recairá somente sobre os rendimentos 
auferidos, enquanto no PGBL incide o Imposto de Renda tanto sobre 
os valores de capital aplicado pelo investidor como dos rendimentos. 

 

                                                           
48 REVISTA Jurídica da Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 2, p. 141-166, 2011, 

disponível em: 
<http://www.pge.pr.gov.br/arquivos/File/Revista_PGE_2011/Pareceres_Consulta_acerca 
_da_incidencia.pdf>. Acesso em 24/11/2013. 
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Encaminhando-se para a conclusão do parecer, a Procuradora aduz: 

Nesse passo, como se trata de aporte financeiro visando ao acúmulo 
de rendimentos, tem-se caracterizado patrimônio do Participante. 
Assim, no momento do seu falecimento, há a transmissão desses 
recursos aos seus herdeiros. Não existe, nesta modalidade contratual, 
a criação de contraprestação pelo Banco. É, portanto, imaginar uma 
relação jurídica primária do Banco com o Participante ao assegurar um 
plano de previdência complementar (isto é, complemento da 
aposentadoria) estabelecido em seu próprio favor, sendo que, na 
hipótese de ocorrer o falecimento do Participante, sem ter optado por 
resgatar em vida os recursos investidos, ocorrerá a sucessão desse 
patrimônio aos herdeiros ou beneficiários do falecido. Logo, é 
inquestionavelmente herança. 

O seguro de vida, por sua vez, é estipulado, em regra, para ser 
destinado um capital segurado, em valor fixo, aos beneficiários do 
segurado. Ou seja, a relação jurídica, embora, firmada pelo segurado, 
é feita, desde o liminar, em favor dos dependentes/beneficiários do 
seguro. 

[...] 

1) O contrato de previdência privada possui uma responsabilidade 
social maior, pois visa resguardar a segurança do Participante em 
vida, podendo, obviamente garantir essa tranquilidade aos familiares 
e dependentes com o falecimento do investidor mediante a devolução 
do saldo acumulado. O seguro de vida é uma relação inversa. Visa 
resguardar a segurança e manutenção dos dependentes, porém, não 
do segurado.[...] 

Desse modo, pela perspectiva do resgate em vida pelo Participante, 
vislumbra-se a nítida característica patrimonial do contrato de 
previdência privada. Em outras palavras, se em vida o beneficiário 
pode resgatar os valores aportados, ou melhor, investidos, urge 
destacar que se configura herança transmitida aos 
herdeiros/dependentes no momento de abertura da sucessão. 

 

Concluindo: 

Logo, restou evidente que a natureza jurídica do PGBL e VGBL é de 
contrato de investimento administrado por Instituições Financeiras ou 
Seguradoras.[...] 

Por todo o exposto, opina-se pela cobrança de ITCMD sobre os saldos 
resgatados pelos herdeiros, por meio dos planos de PGBL e VGBL, 
haja vista serem contratos de investimentos, (exceto os valores 
referentes à eventual contratação de pecúlio – benefício 
complementar) os quais constituem, outrossim, patrimônio deixado 
pelo de cujus, com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual 
nº 8.927/88. 
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5 - JURISPRUDÊNCIA 

Apesar da pesquisa jurisprudencial efetuada, muito pouco foi obtido que 

dissesse respeito especificamente à questão que o presente trabalho aborda, qual 

seja a isenção do ITCMD causa mortis em recursos alocados em planos de 

previdência privada. Maior incidência das demandas diz respeito à isenção do ITCMD 

causa mortis em relação a precatórios e outros tipos de transferência patrimonial, bem 

como diversos pedidos de isenção do tributo impetrados indevidamente junto ao juízo 

do inventário. 

Como resultado da pesquisa supramencionada, o estudo chegou a dois 

Agravos de Instrumento. 

O primeiro, de nº 0540968-69.2010.8.26.0000 julgado pela Terceira Câmara 

de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo49, impetrado contra decisão 

que denegara pedido de liminar que requeria isenção de ITCMD causa mortis com 

relação a verbas de previdência privada. 

Com base no artigo 6º, I, "e", da Lei n° 10.705/00 (redação dada ao artigo 6º 

pelo inciso I do artigo 1º da Lei 10.992 de 21-12-2001; DOE 22-12-2001; efeitos a 

partir de 01-01-2002), foi dado provimento ao recurso e concedida a liminar 

pretendida, verificada a presença dos elementos necessários fumus boni iuris e o 

periculum in mora e afastado o vício da irreversibilidade para o caso de ser julgada 

improcedente a ação. 

O segundo Agravo, processo de nº AGV 17438 MS 2006.017438-9 julgado 

pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul50, impetrado 

contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Sucessões, na Ação de Inventário nº 

001.04.113466-5, que determinou o recolhimento do tributo (ITCMD) sobre os valores 

existentes no Plano de Previdência Privada. 

                                                           
49 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 0540968-

69.2010.8.26.0000 da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Disponível em: 

<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=4976384&vlCaptcha=wcxce>. Acesso em 

01/12/2013. 
50 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Agravo de Instrumento nº AGV 

17438 MS 2006.017438-9 da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
do Sul. Disponível em: < http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4052781/agravo-agv-
17438/inteiro-teor-12178390>. Acesso em 12/01/2014. 
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As alegações apresentadas pelos advogados da agravante apontaram para o 

fato de que o valor existente em previdência privada não integrara a partilha por se 

tratar de seguro, conforme apólice acostada aos autos, consoante art. 760 do Código 

Civil, devendo ser excluído, conforme interpretação do disposto nos arts. 794, 1659 e 

1.668 do mesmo Diploma Legal51. Com base nesses dispositivos, requerem que seja 

dado provimento ao recurso. 

O relator, Des. Paschoal Carmello Leandro, elabora seu voto com base no 

fato de que existe um plano de seguro implícito no contrato de pensão, tendo este por 

escopo garantir a tranquilidade pessoal e familiar dos associados. Conforme todo 

seguro contratado, continua, o segurado efetua o pagamento de um prêmio, 

transferindo para o segurador o risco pela ocorrência do sinistro. Corrobora sua tese 

aduzindo que, caso não haja interesse por parte do segurado na manutenção do 

contrato, este pode resgatar um determinado valor da contribuição, perdendo outro 

em favor do segurador em decorrência do risco, concluindo que a situação fática 

apresentada não se equipara a uma poupança, conforme alegado pelo agravado. 

Por derradeiro, pelo seu entendimento quanto à natureza securitária do Plano 

de Previdência Privada, correlaciona-o com o disposto no art. 794 do Código Civil, não 

admitindo que valores alocados em plano de previdência privada sejam objeto de 

partilha no inventário. 

Foi dado provimento por unanimidade ao recurso com a finalidade de cassar 

a decisão agravada, nos termos da fundamentação esposada. 

 

 

  

                                                           
51 BRASIL. Código Civil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. 

Acesso em 12/01/2014. 
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CONCLUSÃO 

Com o objetivo de construir um cenário argumentativo a partir de um 

embasamento normativo, doutrinário e jurisprudencial, este trabalho buscou, ao longo 

de seu desenvolvimento, fundamentos que fossem capazes de indicar, senão o 

consenso – por vezes inalcançável quando se trata da Ciência do Direito –, ao menos 

o pendor no tratamento da questão inicialmente apresentada: a utilização da 

previdência privada como forma de obter a isenção do ITCMD causa mortis no 

planejamento sucessório. 

A hipótese inicial de que tal isenção está intimamente relacionada à 

caracterização da previdência privada como seguro de vida se confirmou pela 

pesquisa bibliográfica realizada, sendo corroborada pelos relatos obtidos em 

entrevistas junto a profissionais do mercado previdenciário que comercializam o 

produto se utilizando daquele potencial benefício nas propagandas veiculadas; 

todavia, o estudo mostrou, por acréscimo, que a propalada equiparação está longe de 

ser pacífica. 

Durante a fase de pesquisa, alguns desafios se apresentaram de forma 

bastante recorrente, dentre os quais podemos citar a quase inexistência de 

jurisprudência e a escassez de doutrinas que enfrentassem especificamente o 

problema. Já na fase de entrevistas, nova dificuldade se apresentou: os três 

profissionais que aceitaram ser entrevistados não concordaram com a transcrição ou 

mera citação do que fora discutido naquelas ocasiões; ademais, apenas um – 

Bacharel em Direito, vale o registro - deu demonstrações de que entendia com alguma 

clareza as questões controversas que o assunto propicia. Os outros dois pareciam 

mais preocupados com uma eventual venda do produto/benefício, ainda que 

pairassem dúvidas intransponíveis sobre o assunto. Ainda assim, perceber como o 

mercado trata a questão e a dificuldade que esses profissionais têm de responder a 

perguntas um pouco mais aprofundadas permitiu outorgar ao resultado que ora se 

apresenta dose considerável de entendimento acerca da incipiência que envolve a 

questão. 

 Como resultado da pesquisa documental, o estudo conseguiu buscar entre 

as diversas fontes – boa parte, não doutrinária – os pontos de tangência existentes 

com os aspectos normativos que por vezes estavam subliminarmente apresentados e 

que, portanto, exigiram leituras complementares que dessem a necessária 
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sustentação, principalmente aos diversos conteúdos oriundos de artigos em revistas 

e jornais especializados em previdência privada e finanças pessoais. 

Ao término das atividades de pesquisa bibliográfica e tratamento dos dados 

coletados, a conclusão à qual o estudo impele é a de que é bem tênue a fronteira que 

delimita a natureza jurídica do plano de previdência privada: investimento ou seguro 

de vida? Sendo assim, o tratamento tributário relativo à cobrança ou à isenção do 

ITCMD causa mortis sobre aqueles recursos guardará, como demonstrado pelos 

exemplos apresentados, forte correlação com a robustez argumentativa daquele 

profissional que esteja defendendo uma ou outra posição. 

Em que pese a controvérsia que o presente trabalho confirmou permear a 

questão, entendo que recursos alocados em previdência privada têm o condão de 

garantir a segurança financeira do participante, contribuindo para a complementação 

de sua aposentadoria através da aplicação financeira daqueles recursos durante a 

fase de acumulação, consoante o parecer da Procuradora do Estado do Paraná, 

diferentemente do que se busca quando da contratação de um seguro de vida. 

Ainda que a legislação vigente e a doutrina disponível não ataquem 

diretamente a questão, os elementos pesquisados e a dinâmica que conhecemos 

desses tipos de contratação – previdência privada e seguro de vida – permitem o 

alinhamento àquele parecer com relativa simplicidade argumentativa. Ao contrário, a 

equiparação da previdência privada ao seguro de vida, com a consequente isenção 

do ITCMD causa mortis sobre os recursos da previdência, exigiria um malabarismo 

hermenêutico que por si, a meu juízo, afasta tal interpretação. 

Por fim, é de fácil constatação que a dinâmica das mudanças na sociedade 

vem obrigando o Direito a se atualizar constantemente, buscando na hermenêutica e 

no respeito aos princípios, os recursos que o impulsionam na direção da mitigação 

das lacunas provocadas pelo descompasso entre aquilo que o ele, Direito, regula e a 

celeridade das mudanças que marca cada momento da nossa vida em sociedade. 

No caso presente – incidência ou não do ITCMD causa mortis sobre recursos 

da previdência privada –, restou claro que, em nome da segurança jurídica e da 

viabilização do planejamento tributário e sucessório, já se faz necessária definição 

que permita, em relação a essa questão – como o é com as demais que encerram 
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obrigações tributárias –, seu perfeito entendimento não apenas pelos estudiosos do 

Direito, mas também pela sociedade, de uma forma geral.  
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ANEXO A – Propagandas de previdência privada para fins sucessórios 

Previdência52 

Você precisa de um plano de previdência? 

  
 

Uma solução inteligente para a realização dos seus projetos de longo prazo 

No dicionário, previdência significa prevenção, precaução e cuidado. Por isso, os 
planos de previdência são a solução ideal para você cuidar do seu futuro financeiro. 

Um plano de previdência pode ajudar você a realizar vários projetos de longo prazo, 
como o pagamento da educação dos filhos, a conquista de um sonho de consumo, a 
aquisição de um negócio próprio, o custeio da própria aposentadoria ou a estruturação 
da sucessão familiar. 

Por que investir na previdência complementar? 

Os planos de previdência unem os benefícios da aplicação em um fundo de 
investimento com as vantagens fiscais asseguradas por lei para aplicações de longo 
prazo. 

 Complementa a aposentadoria 
É a melhor opção para complementar o valor da pensão da Previdência 
Social e para garantir estabilidade financeira após a sua aposentadoria. A 
escolha do quanto quer investir e de como vai receber o valor acumulado é 
totalmente sua. 

 Fácil na hora de investir 
Seu investimento pode ser feito por débito em conta, boleto bancário ou 
desconto em folha (nos casos de planos corporativos). As contribuições 
podem ser mensais, esporádicas ou feitas apenas na contratação, e você 
pode mudar o valor que esta sendo investido, fazer aportes extras sempre 
que sobrar dinheiro, suspender as contribuições mensais pelo período que 
quiser ou até mesmo resgatar o valor acumulado em caso de necessidade. 

 Flexível na alocação de investimentos 
É possível investir em diversos perfis de fundos, desde renda fixa, 
balanceados e multimercado até ciclo de vida (alocação dinâmica de ativos). 

                                                           
52 Disponível em: 

<http://www.icatuseguros.com.br/portal/main.asp?ViewID=%7B7E9D7545%2DEEC6%2D4282%2D
A415%2DDCA8FEBF4E02%7D&params=itemID=%7B9D31A104%2DDC89%2D4163%2D8A99%2
D5BFA159353F2%7D;&UIPartUID=%7B23F53329%2DC081%2D430F%2D8109%2D7C07F4177C
9C%7D>. Acesso em 01/12/2013. 

http://www.icatuseguros.com.br/portal/main.asp?ViewID=%7B7E9D7545%2DEEC6%2D4282%2DA415%2DDCA8FEBF4E02%7D&params=itemID=%7B9D31A104%2DDC89%2D4163%2D8A99%2D5BFA159353F2%7D;&UIPartUID=%7B23F53329%2DC081%2D430F%2D8109%2D7C07F4177C9C%7D
http://www.icatuseguros.com.br/portal/main.asp?ViewID=%7B7E9D7545%2DEEC6%2D4282%2DA415%2DDCA8FEBF4E02%7D&params=itemID=%7B9D31A104%2DDC89%2D4163%2D8A99%2D5BFA159353F2%7D;&UIPartUID=%7B23F53329%2DC081%2D430F%2D8109%2D7C07F4177C9C%7D
http://www.icatuseguros.com.br/portal/main.asp?ViewID=%7B7E9D7545%2DEEC6%2D4282%2DA415%2DDCA8FEBF4E02%7D&params=itemID=%7B9D31A104%2DDC89%2D4163%2D8A99%2D5BFA159353F2%7D;&UIPartUID=%7B23F53329%2DC081%2D430F%2D8109%2D7C07F4177C9C%7D
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Além disso, a qualquer momento você pode trocar o fundo de investimentos 
escolhido ou até mesmo mudar para outra seguradora (portabilidade). 

 Rendimento sem incidência de IR semestral (come cotas) 
O dinheiro que seria usado para o pagamento do imposto potencializa a 
performance do plano. 

 Possibilidade de opção pelo regime de tributação 
Você pode optar entre as tabelas de tributação Progressiva ou Regressiva. 
A economia de IR no regime de tributação regressivo pode chegar a 17,5% 
para recursos investidos por mais de 10 anos. 

 Administração de recursos feita por gestores experientes 
A performance dos investimentos é maximizada por um portifólio de diversos 
gestores e especialistas de mercado. 

 Planejamento da sucessão familiar* 
Como não têm obrigatoriedade de participação em inventário, os 
investimentos em planos de previdência podem ser utilizados no 
planejamento da sucessão familiar. O pagamento aos beneficiários é feito 
de maneira rápida, sem burocracia, sem despesas com cartórios, custos 
advocatícios e sem a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis 
e por doação (ITCMD). 
   

* Nos termos da legislação em vigor, a indicação de beneficiários e a proporção da reserva a ser 
disponibilizada a cada um é um direito de livre indicação do participante tanto para o PGBL quanto para 
o VGBL. Entretanto, cabe ressaltar que, embora seja um direito do participante, tal indicação é passível 
de contestação futura por terceiros. A obrigação do pagamento da reserva aos beneficiários do plano 
existe caso o falecimento do participante ocorra durante o período de diferimento. Na hipótese de 
falecimento do participante durante o pagamento de benefício, devem ser observadas as regras de 
reversão da renda constantes no regulamento do plano contratado. 

  



 
47 

 

Palavra do Especialista53 
Artigos de especialistas sobre o mercado de investimentos. 

Você já pensou em sua sucessão patrimonial? 

Por Felipe Vaz Moreira* 

O assunto da sucessão patrimonial é polêmico e muitas 
vezes evitado nos encontros da família aos finais de 
semana. O desconforto de falar sobre a divisão de bens, 
depois da morte de uma pessoa querida, pode explicar o 
fato de que a maioria das pessoas não gosta de falar sobre 
o assunto. 

Mas quem realmente deseja evitar futuras disputas entre os 
herdeiros e inclusive diminuir os custos de transmissão de seus bens, deve pensar o 
quanto antes sobre o tema. Em um processo normal de sucessão patrimonial, por 
meio de inventário, os principais custos dos herdeiros são: o Imposto sobre a 
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), que é um tributo definido por cada 
Estado, e em São Paulo é de 4% do valor venal dos bens e direitos transmitidos; 
custos advocatícios e judiciais, que somam pelo menos, outros 6% do total dos 
valores. No final, temos uma redução de cerca de 10% no total dos valores recebidos 
pelos herdeiros. Além destes custos, o tempo para a conclusão dos processos de 
inventário, que na média ficam entre 6 meses e 2 anos, é um fator de que deve ser 
avaliado por aquele que pretende garantir que os herdeiros passem por este processo 
de uma maneira mais tranquila. 

Uma boa alternativa para quem já acumulou um patrimônio e deseja minimizar os 
impactos e custos do processo normal de inventário, é o investimento de parte do 
valor a ser distribuído nos planos de previdência, especialmente o VGBL (Vida 
Gerador de Benefício Livre), que conta com as seguintes vantagens: 

 Os valores aplicados não entram no inventário, garantindo recursos para os 
beneficiários indicados enquanto estes aguardam a finalização do processo. Mas é 
importante destacar que a indicação de beneficiários em um plano de previdência 
deve respeitar o direito dos herdeiros legais, também conhecido como “legítima”. 
Por este conceito jurídico de nossa legislação, pelo menos 50% dos bens e direitos 
transmitidos devem ser direcionados a eles; 

 Rapidez no processo de divisão do patrimônio entre os beneficiários, que leva no 
máximo cerca de 30 dias a contar da data do falecimento do titular do plano; 

 Economia aos herdeiros de cerca de 10%, devido a ausência de custos de 
transmissão de bens e direitos citados anteriormente; 

 Possibilidade de escolha entre diversos perfis de investimento, seja ele 
conservador, que aplica apenas em títulos de renda fixa, moderado (com até 20% 
em ações) e até mesmo os mais arrojados (com até 49% em ações). Existe também 
a flexibilidade de mudar de um perfil para outro, sem nenhum impacto em relação 
ao prazo da aplicação e sem a incidência de imposto de renda no momento da troca. 

                                                           
53 Disponível em: 

<http://portalinvestsantander.clientes.ananke.com.br/aqui_voce_pode/palavra_especialista/noticias/
2010/setembro/tpl_sucessao_patrimonial.asp>. Acesso em 01/12/2013. 
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 Por último, o benefício de pagar a tributação de imposto de renda apenas no 
momento da sucessão. Além disso, se a tabela escolhida for a do tipo regressiva, a 
alíquota sobre os ganhos é de 10% a partir de 10 anos, uma das mais baixas entre 
os demais investimentos disponíveis. 

A nossa recomendação aos investidores que compartilham da preocupação com o 
processo de sucessão, é o direcionamento de pelo menos 15% do total do patrimônio 
em planos de previdência do tipo VGBL, de forma a dar tranquilidade aos beneficiários 
durante a divisão dos demais bens e direitos. 

Obrigado e bons investimentos! 

* Gerente de Investimentos do Grupo Santander Brasil 
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Previdência sem mistério > Vantagens da previdência privada > Sucessão patrimonial 

Sucessão patrimonial54 

Diferentemente de outras aplicações, no caso de falecimento do titular do plano, a 

Previdência Privada dispensa inventário. Assim, a rapidez com que os recursos são 

repassados aos beneficiários é outra de suas vantagens, num momento em que a 

família mais precisa. Enquanto a conclusão de um inventário pode se arrastar por 

anos e envolver o pagamento de taxas, honorários aos advogados e impostos ao 

governo, o dinheiro disponibilizado em um plano de previdência é repassado em 

até 30 dias aos beneficiários indicados e, na ausência destes, para os herdeiros legais. 

A flexibilidade dos planos PGBL e VGBL também permite que os beneficiários 

indicados pelo titular sejam alterados a qualquer momento. 

  

                                                           
54 Disponível em: 

<http://www2.brasilprev.com.br/ht/previdenciasemmisterio/vantagens/paginas/sucessao.aspx>. 
Acesso em 01/12/2013. 
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Hoje & Amanhã - Edição nº 11 - Agosto de 2009 

CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA 

Herança sem burocracia55 

 

Quem nunca ouviu falar de inventários que demoram uma eternidade? Quando não 

são brigas entre herdeiros que emperram o processo, a burocracia pode pegar os 

beneficiários no contrapé. Mas será que existem formas de evitar que os litígios ou a 

burocracia deixem sua família em maus lençóis no futuro? A resposta é sim. 

A newsletter Hoje&Amanhã já mostrou os cuidados que 

podem ajudar sua família em situações de ausência. Agora, 

um adendo importante: é possível fugir do inventário para 

transferir parte do patrimônio. A dica é do advogado 

especialista em sucessões, Mario Roberto Faria, sócio do 

escritório Bastos-Tigre. 

Uma forma de dar liquidez à herança é abrir uma conta 

corrente conjunta com parentes. Em caso de falecimento, os demais titulares podem 

movimentar os recursos independentemente do inventário. Outra saída é por meio de 

um plano de previdência complementar. Nesse caso, os recursos são dos 

beneficiários apontados em contrato, sem chance de questionamentos. 

Dinheiro liberado em 30 dias 

O que nem todos sabem é que o mesmo ocorre com o seguro de vida. Pagando um 

pouco por mês ou por ano, você garante o padrão de vida da sua família, com uma 

indenização livre de burocracias e impostos. Essas características tornam o seguro 

                                                           
55 Disponível em: 
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atraente tanto para quem já acumulou um patrimônio, quanto para jovens que estão 

construindo a sua vida agora. 

– O seguro sai do patrimônio da seguradora e não do segurado. Apresentada a 

documentação, os beneficiários recebem a quantia em até 30 dias, enquanto um 

inventário pode levar de 90 dias a 20 anos – avalia o advogado Faria. 

Outra vantagem do seguro de vida é o fato de a quantia integral chegar às mãos dos 

favorecidos em contrato sem custos com advogado ou com imposto de renda e sobre 

transmissão causa mortis. Isso não acontece com a herança, que sofre os descontos 

e depende dos trâmites legais próprios aos inventários. 

Crenças, como a de que beneficiários têm que pagar imposto de renda ao receberem 

valores do seguro de vida, não passam de mitos. 

Veja as principais vantagens do seguro de vida em casos de ausência do provedor: 
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ANEXO B – Artigos em jornais e revistas de circulação nacional sobre as 

vantagens de utilização de planos de previdência para fins sucessórios 

Aplicações contornam inventário e facilitam sucessão56 

Folhainvest Previdência - DA REPORTAGEM LOCAL - 28/11/2005 

"E se eu morrer, o que acontece?" Essa costuma ser a principal preocupação 

de quem investe em previdência. "Se aquele que faz o plano para uma criança faltar, 

o que o dependente recebe?" "E quem continua a pagar o plano?", perguntam-se os 

investidores, segundo as seguradoras. 

Na morte do patrocinador - pai, mãe, avô ou tio - que aplica para um 

dependente seu, os beneficiários recebem o capital acumulado no plano 

imediatamente, mesmo que não tenham seguro acoplado. Só se desconta o imposto, 

segundo Marlene Rainer, superintendente-executiva da Santander Seguradora. 

Há no mercado também produtos nos quais, com a morte prematura de quem 

fez o plano, o seguro incorporado ao PGBL (Plano Vida Gerador de Benefício) ou ao 

VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) quita de uma só vez todo o montante que 

falta ser pago. 

"Isso garante que o objetivo do patrocinador será atingido", explica Sidney 

Pariz, diretor do HSBC Vida e Presidência. 

A criança só recebe o dinheiro quando completa a idade estipulada em contrato 

por quem fez o plano, 18 anos, no exemplo do quadro acima. 

Fora do inventário 

Aplicações em previdência não entram em inventário. Além do tempo em que 

os bens ficam indisponíveis, custos com inventário podem consumir de 10% a 15% 

do patrimônio, de acordo com consultores. 

"Além da vantagem tributária, investidores, até idosos, têm aplicado em 

previdência pensando na sucessão patrimonial, para evitar despesas e o tempo gasto 

com o inventário", afirma Osvaldo Nascimento, presidente da Anapp (Associação 

Nacional da Previdência Privada). 

                                                           
56 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2005/previdencia/fj2811200520.shtml>. 

Acesso em 01/12/2013. 
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"Estou vivendo com o que recebi do fundo de previdência e do seguro que meu 

marido havia feito, além do meu salário", conta a tradutora Paula (que não quer ter 

seu sobrenome publicado), mãe de dois filhos, hoje com 11 e 7 anos de idade. Todos 

os bens do marido, que morreu de infarto, aos 40 anos, estão presos no inventário 

desde 2003. 

"Além de sustentar as crianças sozinha, tenho de arcar com gastos com 

imóveis e funcionários do sítio, que eu tive de demitir. Até seguro para o carro dele 

tive de fazer. O juiz disse que eu sou responsável pelo automóvel", afirma Paula. 

De acordo com o advogado da tradutora, o inventário deve demorar mais três 

anos para sair porque "os herdeiros são menores de idade". 
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As vantagens de partilhar seus bens em vida57 

Antecipar a herança por meio de doações pode sair mais em conta e protege a família 

de preocupações 

Julia Wiltgen, de Exame – 20/08/2010 

São Paulo - O assunto é delicado e para muita 

gente é tabu. Mas quem chega à aposentadoria 

com um bom patrimônio precisa começar a 

pensar em como irá transmiti-lo a seus entes 

queridos, pois dificilmente irá consumir todos 

os seus bens. O melhor é não adiar a decisão, 

pois, em muitos casos, realizar a partilha em 

vida sai mais em conta para os herdeiros e evita conflitos familiares e processos 

arrastados. 

É normal que as pessoas fujam de assuntos relacionados à morte, mas 

planejamento financeiro também pressupõe pensar no conforto e na tranquilidade de 

toda a família. Aposentados que conseguiram acumular bens durante a vida ativa 

devem ter em mente que inventariar seu patrimônio não vai dar apenas trabalho, mas 

também gerar uma série de despesas e talvez discordâncias entre seus parentes em 

um momento de grande fragilidade emocional. 

Um processo de inventário pode ser demorado e caro, mas é possível evitá-lo. 

Para isso, é preciso planejar. Realizar o que juridicamente se chama de partilha em 

vida é uma forma inteligente de economizar e diluir despesas, além de possibilitar 

maior liberdade na distribuição dos bens aos herdeiros. Isso é particularmente 

interessante para quem tem grandes fortunas, quer ajudar um filho mais necessitado, 

deseja incluir entre os herdeiros um ente querido que não seja da família ou mesmo 

deixar bens para a caridade, seja em forma de doação ou por meio de uma fundação. 

Por que partilhar em vida 

Doar os bens ainda em vida tem três vantagens principais. A primeira é poupar 

a família de dores de cabeça com um processo de inventário, que pode ser 

desgastante e demorado. Principalmente porque reunir toda a documentação 

                                                           
57 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/aposentadoria/noticias/vantagens-partilhar-
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http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/aposentadoria/noticias/vantagens-partilhar-seus-bens-vida-589804


 
55 

 

necessária pode ser um verdadeiro desafio. Mas para isso é preciso que todo o 

patrimônio seja transferido ainda em vida. Caso contrário, haverá inventário de 

qualquer maneira. 

A segunda é a economia em relação ao inventário, pois o doador fica livre dos 

pesados honorários advocatícios, das custas judiciais, e ainda pode diluir as despesas 

ao longo do tempo, transferindo seu patrimônio aos poucos para os herdeiros. 

A terceira vantagem é a liberdade. É possível doar qualquer bem para qualquer 

pessoa ou entidade, sem limite de valor e, em geral, sem cobrança de Imposto de 

Renda. Já no inventário não é possível deixar bens para instituições ou para pessoas 

que não sejam da família, a menos que haja testamento. 

Mas há alguns poréns. Primeiramente, o doador precisa se certificar de que 

seus herdeiros estarão de acordo com a partilha. Uma mãe pode, por exemplo, 

desejar beneficiar um filho em dificuldades financeiras e doar menos para aquele que 

está bem de vida. Se houver discordância, todos os esforços para evitar dores de 

cabeça podem ir por água abaixo, pois os herdeiros que se sentirem prejudicados 

podem contestar a partilha na Justiça após a morte da mãe. 

Em segundo lugar, é preciso reservar pelo menos 50% do patrimônio aos 

herdeiros necessários - filhos e netos e, na ausência destes, pais, avós e cônjuge. Ou 

seja, a quantia destinada a um amigo querido, a um empregado leal ou a uma 

instituição de caridade fica limitada à metade dos bens do doador. 

A meação também deve ser respeitada. Trata-se da porção destinada ao 

cônjuge nos casamentos em comunhão de bens. Na comunhão total, a meação 

corresponde à metade de todos os bens do falecido, o que, na prática, inviabiliza as 

doações para os não herdeiros. Já na comunhão parcial, a meação é somente a 

metade dos bens adquiridos após o casamento. Quando a separação de bens é total 

não existe meação, e nesse caso o cônjuge torna-se herdeiro na ausência de 

descendentes e ascendentes. 

Por mais que seja possível não declarar a doação como "adiantamento de 

legítima" - a popular antecipação de herança - desrespeitar esses limites legais pode 

causar problemas. Não só brigas de família, mas também uma contestação judicial da 

partilha após a morte do doador. 
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Outra questão é o Imposto de Renda. É imprescindível explicitar a doação tanto 

na Declaração de Bens e Direitos do doador quanto na do beneficiário, para não ter 

problemas com a Receita Federal. 

Além disso, as doações só são isentas caso seu valor não sofra variação de 

um ano para outro. É o que ocorre quando se transfere uma quantia em dinheiro, por 

exemplo. Mas os bens passíveis de valorização podem sim ser tributados. Um imóvel 

doado, por exemplo, sofrerá cobrança de IR caso o valor constante na declaração do 

beneficiário seja superior ao valor constante na última declaração do doador. Nesse 

caso, incidirá uma alíquota de 15% sobre a diferença. 

Finalmente, não se deve esquecer que doar um bem significa se desfazer dele. 

É claro que é possível transferir a propriedade e continuar usufruindo dela. Mas 

alguma perda de controle é inevitável. 

Sem preocupações 

Algumas formas de transferência patrimonial são isentas de custos e 

preocupações. Objetos, como móveis e obras de arte, podem simplesmente ser 

passados de pai para filho. Dinheiro, por sua vez, pode ser inteiramente transferido 

para um plano de previdência privada em benefício dos herdeiros, o que dispensa 

tributos e abertura de inventário. Quando o titular do plano falece, os recursos do fundo 

são automaticamente transferidos. 

Caso o interesse do doador seja transferir recursos aplicados em fundos ou 

ações para um PGBL ou VGBL será preciso apenas atentar para o Imposto de Renda 

que incide sobre o resgate desses investimentos. 

Para os casais casados em comunhão total ou parcial de bens, uma forma de 

facilitar a vida é manter uma conta conjunta e transferir para ela todo o valor 

correspondente à meação. Quando um dos dois falecer, o outro já terá em mãos sem 

custos ou burocracia a parte que lhe cabe. "Isso também facilita o dia a dia logo após 

o falecimento. Muita gente se esquece dos gastos que se seguem a uma perda 

familiar", lembra Fábio Gallo Garcia, professor de finanças da FGV-SP. 

 

Quando custa doar 
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Um procedimento comum de doação, no entanto, pressupõe sim alguns custos 

específicos. Apesar da isenção de IR, incide sobre o valor do bem doado o Imposto 

de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), um tributo estadual com alíquota 

geralmente de 4% sobre o valor do bem. Alguns estados adotam tabelas progressivas, 

como o Ceará, onde a taxa varia de 2% a 8%. Ou seja, quanto maior o valor da 

doação, mais alto o imposto. 

O pagamento deve ser de iniciativa do doador, por meio de guia de 

recolhimento emitida pelo site da secretaria de fazenda do estado. Cabe a esse órgão 

se comunicar com a Receita e fiscalizar o recolhimento do imposto. 

Algumas doações são isentas de ITCMD, mas as regras variam de acordo com 

o estado. O ideal é verificar a legislação estadual, geralmente disponível na Internet. 

Em São Paulo, por exemplo, não são tributadas as transferências bancárias de até 

1000 unidades fiscais (Ufesp), o que equivale aproximadamente a 16.400 reais. No 

Paraná, a isenção recai, por exemplo, sobre propriedades rurais de até 25 hectares, 

quando estas se destinam ao sustento do herdeiro. E no Rio de Janeiro, nenhum 

imóvel rural é tributado. 

Quando a transferência de propriedade requer um registro, como no caso de 

imóveis e veículos, haverá ainda as despesas de cartório, definidas pelos estados e 

proporcionais ao valor do bem. 

Em São Paulo, por exemplo, a doação de um imóvel urbano de 500.000 reais 

sofreria a cobrança de 20.000 reais só de ITCMD (segundo a alíquota de 4%). A 

escritura, por sua vez, não sai por menos de 2.738,09 reais. Se o imóvel estiver 

avaliado em um milhão de reais, o beneficiário terá que pagar 40.000 de ITCMD e 

uma escritura de 3.025,50 reais. 

Filantropia 

A doação em vida também possibilita reservar parte do patrimônio à defesa de 

uma boa causa. Respeitando-se o limite de 50% do total dos bens, é possível deixar 

recursos para uma instituição de caridade ou de interesse público. 

Uma doação filantrópica segue as mesmas regras que uma doação comum. 

Infelizmente, no Brasil, há pouquíssimos incentivos a esse tipo de ação. "Não temos 

a cultura nem o incentivo para a filantropia", lamenta Flávia Regina de Souza Oliveira, 
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advogada especializada em terceiro setor e responsabilidade social do escritório 

Mattos Filho. 

A exceção são as doações para o Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e para projetos que se enquadrem na Lei do Esporte, na Lei do 

Audiovisual e na Lei Rouanet, que permitem o abatimento de até 6% do valor devido 

de Imposto de Renda. 

Quem deseja, no entanto, iniciar um novo trabalho beneficente ou de interesse 

público pode, por outro lado, criar a sua própria fundação. Nesse caso, a porção doada 

do patrimônio se transformará em uma pessoa jurídica que deve assumir o papel de 

entidade sem fins lucrativos, dotada de estatuto e autorizada pelo Ministério Público. 

Não há incentivos específicos à criação de fundações, apenas às suas 

atividades. Como em qualquer outra doação, é necessário pagar ITCMD sobre o 

montante do patrimônio destinado à sua constituição, além dos custos cartoriais para 

fazer uma escritura pública.  

Após entrar em funcionamento, as fundações são isentas de Imposto de Renda 

e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Entidades voltadas à 

educação ou à assistência social têm imunidade sobre impostos em geral, como os 

de doações e serviços, por exemplo, e sobre as contribuições sociais, como o INSS 

patronal. 

  



 
59 

 

Sucessão garantida58  - Por Fernanda Galvão 

Os planos de previdência ajudam a vencer a burocracia dos inventários 

Quem não ouvir falar de um inventário em que os bens demoraram anos para 

serem liberados? É um processo que pode ser penoso. Se o parente que morreu era 

o principal provedor da família, a situação se agrava. A liberação esbarra em 

burocracia legal e disputas entre os herdeiros. Exige, ainda, o pagamento de impostos 

e taxas pelos serviços de advocacia. No inventário, os bens só ficam disponíveis a 

partir de um ano. Uma opção recomendada pelos escritórios de advocacia para driblar 

problemas como esses no planejamento sucessório são os planos de previdência 

privada. Motivo: o dinheiro investido num fundo pode ser sacado à vista e usado para 

o sustento temporário da família. Além disso, os planos privados também oferecem 

ao titular a possibilidade de designar quem serão os beneficiários e quanto cada um 

deles deverá receber do total acumulado, como num testamento. "O plano pode 

funcionar como uma apólice de seguro, com a vantagem de que não entra em 

inventário", diz Bento Banzini, vice-presidente de Vida e Previdência da seguradora 

Mapfre. 

Adotar a previdência no planejamento sucessório também pode ser uma 

chance de pagar impostos mais baixos. A alíquota do Imposto sobre Transmissão de 

Causa Mortis e Doação (ITCMD) varia em cada Estado brasileiro – em São Paulo está 

a mais alta, de 8%. Nos planos de previdência, porém, é possível fazer uma 

combinação das vantagens fiscais dos planos e diminuir o tributo devido. Na 

previdência, a alíquota de IR é regressiva - a maior é de 25% e a menor, 10%. Por 

isso quanto maior o tempo de acumulação, menor será o valor a ser pago no momento 

do saque. 

VANTAGENS DA PREVIDÊNCIA  

O patrimônio total do fundo pode ser sacado imediatamente  

O total acumulado no plano não será incluído no inventário 

O único tributo a ser pago é o Imposto de Renda, com alíquota regressiva 

É possível contratar renda vitalícia para os beneficiários 

                                                           
58 Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/5027_SUCESSAO+GARANTIDA>. 

Acesso em 01/12/2013. 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/5027_SUCESSAO+GARANTIDA
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Um benefício muito além do desconto no imposto de renda59 

Por Alexandre Canalini* 

Dezembro é tradicionalmente marcado por uma intensa campanha por parte de 

seguradoras e bancos sobre planos de previdência. Isso ocorre por ser esta a última 

oportunidade do ano para que as contribuições em planos de previdência PGBL 

possam ser usadas para abatimento no imposto de renda a ser declarado no ano 

seguinte. 

A adesão a este tipo de plano é indicada para aqueles que fazem a declaração 

do imposto de renda pelo modelo completo, pois permite o benefício de descontar as 

contribuições realizadas até 12% da renda anual bruta tributável. Este benefício, além 

de possibilitar um diferimento fiscal, possibilita uma redução do imposto de renda 

dependendo do modo de tributação do plano e o tempo de permanência dos recursos 

aplicados. 

Apesar de entender a relevância deste tipo de campanha nesta época do ano, 

acredito que tanto os planos de previdência PGBL quanto VGBL deveriam ser 

oferecidos à população em geral durante o ano todo, pois proporcionam os benefícios 

citados acima e outros que serão mencionados em seguida. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou recentemente 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2008. A pesquisa mostra 

que o país possui 21 milhões de idosos. Destes, 11% possuem renda média inferior a 

um salário mínimo e 33,3% moram com os filhos. O relatório final nos permite concluir 

que um terço da população idosa depende de parentes para se manter. Outra parte 

significativa da população analisada continua trabalhando e somente uma minoria 

consegue se sustentar com os próprios recursos. 

Esses dados - somados ao fato de que o teto máximo do benefício pago pelo 

INSS atualmente é de R$ 3.218,90 e de que a maioria dos beneficiados recebe um 

salário mínimo ou pouco mais - mostram que o aposentado brasileiro não tem uma 

vida fácil. Portanto, a necessidade de um plano complementar de aposentadoria fica 

cada vez mais evidente. 

                                                           
59 Disponível em: <http://www.valor.com.br/arquivo/800717/um-beneficio-muito-alem-do-desconto-no-

imposto-de-renda>. Acesso em 01/12/2013. 

http://www.valor.com.br/arquivo/800717/um-beneficio-muito-alem-do-desconto-no-imposto-de-renda
http://www.valor.com.br/arquivo/800717/um-beneficio-muito-alem-do-desconto-no-imposto-de-renda
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A utilização de planos complementares como meio de acumular capital para 

uso futuro apresenta vantagens em relação aos demais ativos financeiros. A 

tributação ocorre somente no resgate dos recursos e sobre eles não incide o imposto 

semestral cobrado dos fundos de investimento, nem mesmo numa data específica de 

vencimento como nos casos de ativos públicos e privados. 

Além disso, há a possibilidade de o investidor optar pelo regime de tributação 

regressivo, cuja alíquota é de 35% no primeiro biênio, decresce 5% a cada biênio 

seguinte, chegando ao valor mínimo de 10% após 10 anos de permanência. 

A questão sucessória e o planejamento da passagem do patrimônio para 

herdeiros sempre foi um assunto muito abordado em todo mundo em função dos 

custos tributários. Países como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e França 

possuem alíquotas de imposto sobre herança de 70%, 50%, 46%, 40% 

respectivamente. No Brasil, o imposto sobre herança é o ITCMD (Imposto de 

Transmissão Causa Mortis e Doação), cuja alíquota pode variar de um Estado para 

outro. Nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o ITCMD é de 4%. 

Com o objetivo de reduzir esses custos sucessórios, iniciou-se uma procura 

intensa por planos de previdência nos últimos anos, uma vez que sobre os recursos 

investidos não incide o ITCMD e também não são sujeitos aos processos de 

inventário. Usando premissas conservadoras, estima-se que a economia de se efetuar 

um processo sucessório via plano de previdência pode chegar a 20% do patrimônio 

que, de outra forma, seria gasto com os custos judiciais cobrados pelos estados, 

honorários pagos aos advogados, mais o ITCMD e o imposto periódico cobrado em 

outros ativos financeiros. 

A livre indicação e modificação de beneficiários e a agilidade no pagamento de 

recursos decorrentes de sinistros são outras vantagens que um plano de previdência 

oferece ao investidor. Beneficiar um indivíduo que esteja fora da linha sucessória do 

código civil geralmente torna necessária a elaboração de um testamento, enquanto 

que via plano de previdência basta a indicação da pessoa e o percentual de sua 

participação no volume acumulado. Além disso, os bancos e as seguradoras que 

distribuem planos de previdência pagam aos beneficiários cerca de dez dias após a 

apresentação da documentação que comprove a ocorrência do sinistro, o que é 

significativamente mais rápido do que os processos de inventário. 
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Previdência é uma necessidade de todos e é muito importante lembrar-se do 

tema em dezembro, mas é ainda mais importante aderir a um plano quando ainda não 

precisamos dele. 

* Planejador financeiro pessoal com certificação Certified Financial Planner (CFP) 
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VGBL antecipa partilha e permite economia tributária60 

Por Luciana Seabra 

Mais conhecido como uma das opções de plano de previdência, o VGBL é 

também indicado por advogados e gerentes de bancos a clientes preocupados com 

algo além da aposentadoria: a partilha da herança. Desde que seja planejado com 

antecedência e que a definição dos beneficiários obedeça às regras do Código Civil, 

o VGBL, dizem os especialistas, pode ajudar a economizar no pagamento de tributos. 

Pode também garantir liquidez à família enquanto a divisão de todo o patrimônio não 

é concluída. 

Após a morte do beneficiário, o VGBL passa de previdência a uma espécie de 

seguro de vida. A seguradora deve liberar os recursos até 30 dias depois da entrega 

do atestado de óbito. "Na prática, o prazo vem se mostrando inferior", diz Fernando 

Daruj, responsável pela área de planejamento patrimonial do private banking do 

Banco Votorantim. 

O patrimônio em VGBL não faz parte do inventário, que costuma demorar pelo 

menos seis meses. Os especialistas recomendam deixar no plano ao menos o valor 

suficiente para a família se manter durante esse período. O dinheiro deixado no VGBL 

também pode ser útil para arcar com custos com advogados ao longo do inventário 

ou, por exemplo, fazer manutenção de imóveis até a partilha definitiva. 

Fora o benefício da liquidez, o VGBL pode trazer vantagens tributárias. Para 

transferir os recursos ali investidos não é preciso pagar o Imposto de Transmissão 

Causa Mortis e Doação (ITCMD), que incidirá sobre todo o patrimônio doado em vida 

ou repassado por meio do inventário. 

Há o pagamento do Imposto de Renda (IR), que incide sobre o retorno do 

investimento em VGBL. Nesse caso, é preciso ficar atento. Do ponto de vista tributário, 

colocar parte do patrimônio no plano pode ser ótimo ou muito ruim. Tudo vai depender 

do prazo. Para quem opta pela tabela regressiva, a alíquota começa em 35% e cai 

cinco pontos percentuais a cada dois anos até chegar a 10% a partir do décimo ano. 

A tabela pula uma etapa, entretanto, caso o beneficiário faleça em qualquer momento 

antes de o plano completar seis anos, quando é fixa em 25%, taxa ainda muito 

                                                           
60 Disponível mediante cadastro no sítio em: <http://www.valor.com.br/financas/2786890/vgbl-

antecipa-partilha-e-permite-economia-tributaria>. Acesso em 01/12/2013. 

http://www.valor.com.br/financas/2786890/vgbl-antecipa-partilha-e-permite-economia-tributaria
http://www.valor.com.br/financas/2786890/vgbl-antecipa-partilha-e-permite-economia-tributaria
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elevada. É no oitavo ano depois da aplicação que a alíquota se aproxima da aplicada 

sobre outros investimentos financeiros, em 15%. 

Somente depois de dez anos de VGBL é que a alíquota chega a um nível 

realmente atraente, de 10%. É para esse prazo que se torna mais vantajoso incluir o 

instrumento na sucessão. "Essa taxa não pode ser atingida em nenhum dos demais 

fundos, a não ser nos imobiliários, que são isentos", afirma Camila Vianna, 

planejadora certificada pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais 

Financeiros (IBCPF). Para aproveitar o benefício, portanto, é preciso planejar. Até 

mesmo para que não seja necessário sacar os recursos pouco tempo após a 

aplicação, ainda em vida, devido à alguma necessidade de liquidez. 

Apesar de o VGBL não entrar no inventário, advogados e private bankings 

recomendam obedecer às regras do Código Civil na hora de definir os beneficiários 

do plano. "Às vezes uma tentativa de fazer uma distribuição diferente do que a 

legislação sucessória prevê, por mais eficiente que ela seja, pode ser objeto de 

contestação de algum herdeiro que se sinta lesado", afirma Flavio Souza, diretor do 

Itaú Private Bank. Em sua base de clientes, diz, 40% das famílias já incluíram o VGBL 

no planejamento sucessório patrimonial. 

Para quem é casado em comunhão de bens e tem dois filhos, por exemplo, um 

caminho para não burlar o Código Civil seria, na hora de listar os beneficiários do 

VGBL, destinar 50% dos recursos à esposa e 25% a cada filho. O beneficiário do 

VGBL até pode ser um terceiro, como um caseiro ou um cuidador, desde que o valor 

não ultrapasse metade do patrimônio disponível para a partilha. 

Outra propriedade interessante do VGBL - e cada vez mais procurada - é a 

possibilidade de criar uma espécie de mesada para os herdeiros, ao escolher a 

modalidade renda em vez daquela em que eles recebem todo o dinheiro de uma só 

vez. "Com frequência o detentor do patrimônio tem interesse em planejar um fluxo de 

caixa para os herdeiros, muitas vezes porque entende que eles ainda não estejam 

maduros para receber um volume muito grande de recursos", afirma. Nesse caso, é 

preciso definir um período, de até 30 anos, ao longo do qual os herdeiros vão receber 

uma renda mensal. É possível, inclusive, que o dono do patrimônio altere a 

modalidade do plano ao longo de sua vida. 
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Há quem acredite que ter uma conta conjunta resolva o problema da 

necessidade imediata de liquidez ao longo do inventário, em substituição ao VGBL. 

Não é verdade, alerta a planejadora financeira Camila Vianna. Isso porque, ainda que 

o casamento seja em comunhão parcial de bens, o cônjuge não pode esvaziar a conta 

corrente. Parte dos recursos ali disponíveis é, por direito, de outros herdeiros, como 

filhos, e é preciso pagar ITCMD sobre o patrimônio herdado. "A Receita pode cruzar 

o dia da morte com os saques. E isso é bem vigiado", afirma Camila. 
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ANEXO C - O plano de previdência não é considerado herança e não integra o 

inventário do participante 

Eraldo Oliveira Santos* 

Publicado em 06/2007. Elaborado em 02/2007. 

O inventário é um processo especial em que se relacionam e descrevem os herdeiros 

e bens da pessoa falecida, mencionando-se encargos, avaliação e liquidação da 

herança. Enquanto que a partilha é a divisão dos bens deixados pelo "de cujus" entre 

os seus herdeiros.  

No âmbito da previdência complementar não existe lei abordando este assunto (salvo 

alguns normativos emanados pela SUSEP). Desse modo, deve-se recorrer de forma 

subsidiária à legislação de seguro, conforme dispõe o artigo 73 da Lei Complementar 

nº 109/2001 que estabelece essa possibilidade. Segundo esse artigo, as entidades 

abertas de previdência serão reguladas também, no que couber, pela legislação 

aplicável às sociedades seguradoras.  

O Parecer de Orientação da SUSEP nº 7/2004 (Enunciado nº 61) estabelece que pode 

ser aplicada à Previdência Complementar o disposto no Código Civil. Portanto, como 

não existe na legislação de previdência nenhuma lei específica tratando sobre esse 

assunto, devemos recorrer à legislação de seguro prevista no Código Civil. 

No Código Civil (Lei 10.406/2002), o assunto em referência é tratado no artigo 794, 

com a seguinte redação: "no seguro de vida e de acidentes pessoais para o caso de 

morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera 

herança para todos os efeitos de direito." 

A Circular SUSEP nº 294/2005 (PGBL) estabelece no artigo 10 do Anexo que na 

ocorrência de invalidez ou morte do participante, o saldo da Provisão Matemática de 

Benefícios a Conceder, mediante solicitação devidamente instruída e registrada na 

EAPC, será posto à disposição do participante ou de seu beneficiários.  

Os regulamentos dos Planos estabelecem que "não havendo expressa indicação de 

beneficiários, ou na falta deles, deverá ser aplicado o contido na legislação vigente". 

Portanto, havendo a indicação de beneficiário é a este que o pagamento deverá 

ser realizado.  

A Instrução SUSEP nº 19/99, que aprova os Enunciados da Procuradoria Geral da 

SUSEP, reforça que o pagamento deverá ser realizado ao beneficiário indicado, sem 

a exigência de qualquer outra documentação, conforme abaixo: 

"16 - Em contrato de previdência privada aberta, quando o proponente não indica 

beneficiário, aplica-se a vocação hereditária prevista no artigo 1.603 do Código Civil 

(artigo 792 do Novo Código Civil)." 
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Diante do exposto, ocorrendo o óbito do participante (antes do recebimento da 

renda) e desde que o participante tenha indicado seus beneficiários, o 

pagamento do resgate será efetuado aos beneficiários, mediante a apresentação 

dos documentos que os identifiquem, não integrando o inventário do 

participante. 

Para os planos de renda por sobrevivência (FGB, PGBL, VGBL etc.), durante o 

período que antecede a concessão do benefício (período de diferimento) é livre a 

indicação de beneficiário, podendo ser alterado a qualquer momento mediante 

comunicação à Seguradora, observada a legislação vigente.  

De acordo com o artigo 791 do Código Civil, é lícita a substituição do beneficiário por 

ato entre vivos ou de última vontade (indicação no testamento). Entretanto, a 

Seguradora que não for cientificada oportunamente da substituição do beneficiário 

estará livre da obrigação com o pagamento ao antigo beneficiário. 

Lembramos que os planos de risco poderão ser aprovados para beneficiários 

específicos e, neste caso, poderá ou não ser possível a substituição ou indicação de 

novo beneficiário. Exemplo: Plano de Pecúlio por Morte é possível a substituição ou 

indicação de mais beneficiários. Entretanto, no Plano de Pensão ao Cônjuge ou 

Companheiro não é possível a indicação de outro beneficiário a não ser o 

cônjuge/companheiro. Se for indicada pessoa diversa, o beneficiário não terá direito 

ao benefício e nem à devolução das contribuições. 

Somente se não houver a indicação de beneficiários é que os recursos serão pagos 

aos herdeiros legais do participante, conforme artigo 792 do CC. 

Como qualquer assunto é passível de ser questionado judicialmente, com a 

previdência complementar não poderia ser diferente. Portanto, se algum herdeiro 

julgar-se prejudicado poderá recorrer à justiça para tentar resguardar ou fazer 

prevalecer o que ele entende ter direito. 

Havendo dúvida quanto a quem pagar, a recomendação é de que os valores sejam 

postos à disposição da Justiça (consignação em pagamento). Neste caso, a Justiça 

decidirá a quem deverá ser pago os recursos provenientes do participante falecido, 

isentando a Seguradora de questionamentos futuros. 

* Advogado em São Paulo (SP), professor da área de Seguros e Previdência. 
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ANEXO D - Saldo de previdência privada é penhorável 

Por Denise Bueno* em 31/03/2011. 

Uma medida divulgada hoje pode trazer um sério e negativo impacto para as 

empresas de previdência privada aberta, que se utilizam do argumento de que os 

planos de previdência são uma boa opção de investimento para quem quer deixar 

recursos fora do inventário. Veja abaixo a decisão da Quarta Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) entendendo que os valores depositados em planos de 

previdência privada não têm natureza alimentar, adquirindo, em vez disso, o caráter 

de poupança ou investimento – razão pela qual podem ser penhorados. Neste caso, 

é o PGBL. Falta saber se a mesma decisão pode também ser aplicada ao VGBL, que 

é caracterizado como um seguro, mas na verdade é um produto de acumulação de 

recursos. 

DECISÃO 

Os valores depositados em planos de previdência privada não têm natureza alimentar, 

adquirindo, em vez disso, o caráter de poupança ou investimento – razão pela qual 

podem ser penhorados. Com esse argumento, a Quarta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) rejeitou recurso de um ex-presidente do Banco Santos, que pretendia 

excluir da indisponibilidade de bens o saldo acumulado em fundo de aposentadoria 

na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre). 

“O saldo de depósito em PGBL não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo 

aplicação financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança 

previdenciária, porém suscetível de penhora”, disse o ministro Raul Araújo, relator do 

recurso. Ele considerou que esses valores não podem ficar de fora da 

indisponibilidade que, por força de lei, atinge os bens dos administradores de 

instituições financeiras sob intervenção, liquidação extrajudicial ou falência. 

O executivo presidiu o Banco Santos por apenas 52 dias, a partir de 11 de junho de 

2004, mas, antes disso, segundo o Ministério Público de São Paulo, atuou como 

diretor de fato junto a uma holding do Grupo Santos. Com a intervenção decretada 

pelo Banco Central em novembro de 2004 – sucedida pela liquidação e, depois, pela 

falência –, ele e os demais ex-administradores tiveram todos os seus bens colocados 

em indisponibilidade, conforme determina a Lei n. 6.024/1974. 
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O ex-dirigente do banco requereu à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

de São Paulo que fosse desbloqueado o saldo de seu plano de previdência privada 

(R$ 1,17 milhão em fevereiro de 2005), alegando a natureza alimentar do bem e o fato 

de que esse patrimônio foi constituído enquanto trabalhava para outro grupo 

econômico. Afirmou, ainda, que por ter presidido o Banco Santos por muito pouco 

tempo, não poderia ser responsabilizado pelos atos que levaram à ruína da instituição. 

Segundo o executivo, seu ingresso no plano de previdência ocorreu por força do 

contrato de trabalho, e todo o valor depositado resultou de descontos no seu salário 

(um terço) e de contribuições do empregador (dois terços). Estas últimas 

caracterizariam um salário indireto. Desse modo, acrescentou, o fundo não poderia 

ser equiparado nem a aplicação financeira nem a qualquer bem adquirido com o 

produto do trabalho, mas ao próprio salário, cuja penhora é vedada pelo artigo 649 do 

Código de Processo Civil (CPC). 

Lei severa 

O juiz de primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram o pedido 

de desbloqueio. No STJ, o recurso especial apresentado pelo ex-presidente do banco 

foi rejeitado por quatro dos cinco ministros que integram a Quarta Turma. Ao votar, o 

relator considerou “extremamente severa” a indisponibilidade de todos os bens da 

pessoa, na forma como prevista pela Lei n. 6.024/74. 

“Os processos se arrastam por anos ou até décadas, padecendo os ex-dirigentes 

(que, em tese, podem não ser culpados) e seus familiares (que normalmente nem 

estavam envolvidos na administração) de uma situação extremamente aflitiva”, disse 

o ministro Raul Araújo, ao sugerir uma flexibilização da lei – por exemplo, com 

limitação temporal da medida ou liberação de um percentual para assegurar a 

subsistência da família. 

No entanto, segundo o ministro, a lei em vigor é clara ao determinar que “a 

indisponibilidade atinge todos os bens, sejam eles adquiridos antes ou após o ingresso 

na administração”, tendo por objetivo “a preservação dos interesses das pessoas de 

boa-fé que mantinham valores depositados junto à instituição financeira falida, sobre 

a qual pairam suspeitas de gestão temerária ou fraudulenta”. 

Sobre a principal questão jurídica do recurso – a alegada impenhorabilidade dos 

depósitos em plano de previdência –, o relator afirmou que, embora “os valores 
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depositados tenham originalmente natureza alimentar, provindo de remuneração 

mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo, 

justamente porque não foram utilizados para manutenção do empregado e de sua 

família, passando a se constituir em investimento ou poupança”. 

Excedente salarial 

O ministro lembrou que as proibições de penhora relacionadas no artigo 649 do CPC 

– as quais afastam a indisponibilidade da Lei n. 6.024/74 – não alcançam, 

necessariamente, a totalidade da remuneração recebida pelo trabalhador. “Os salários 

se repartem, quando possível, em duas partes: aquela essencial, usada para a 

manutenção das despesas próprias e da família, e aquela que se constitui em sobra, 

a qual pode ter variadas destinações”, disse. 

Quando o excedente é usado na compra de imóveis ou veículos, tais bens podem ser 

penhorados. Quando colocado em fundos de previdência ou outras aplicações 

financeiras, segundo o ministro, “essa distinção acerca de sua penhorabilidade perde 

a nitidez, devendo o intérprete se valer da razoabilidade”. 

De acordo com o relator, “o depósito de valores em fundos de previdência 

complementar, que representa poupança de longo prazo, não se confunde com a 

aplicação de curto prazo para impedir a desvalorização da moeda”. Por isso, ele 

concluiu que os valores mantidos pelo ex-dirigente do banco em fundo de previdência 

“não se traduzem como verba alimentar, embora ostentem relevante caráter de 

poupança previdenciária”. 

Mesmo que o fundo seja constituído por contribuição do empregador e não do 

empregado, segundo o ministro, isso não altera a situação, porque, 

independentemente de sua origem, os valores não foram usados para manutenção 

do trabalhador e de sua família, “direcionando-se para a aplicação financeira”. 

* Jornalista especializada em finanças, seguros, resseguros, previdência e capitalização. 
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ANEXO E – Parecer da Procuradoria Geral do Estado do Paraná 

 

Consulta acerca da incidência de ITCMD em valores investidos por meio de 

contratos de previdência privada – Natureza Jurídica de Investimento – 

Possibilidade de RESGATE – Valores aplicados e restituíveis ao investidor ou 

beneficiários (herdeiros) em caso de falecimento 

 

Fabiana Yamaoka Frare61 

 

Trata-se de consulta veiculada pelo Protocolo nº XXXXXXXX, visando à partilha 

de bens deixados pelo de cujus, na qual a Interessada insurge-se quanto à cobrança 

de ITCMD sobre valores provenientes de contratos de previdência privada (PGBL e 

VGBL). 

Alega, em suma, que: 

1 – O benefício decorrente de contrato de previdência privada não se 

confundiria com herança ou testamento decorrentes de transmissão causa mortis, 

nem equivaleria à doação. 

2 – Sustenta que a natureza jurídica de tais contratos é de seguro de vida e 

não de investimento. 

3 – Embasa sua pretensão no artigo 73, da Lei Complementar nº 109/2001 que 

dispõe: “as entidades abertas serão reguladas também, no que couber, pela 

legislação aplicável às sociedades seguradoras”. 

4 – Relata que no parecer da SUSEP n° XX/XXXX (enunciado n° XX), 

vislumbra-se a possibilidade de ser aplicada à previdência complementar o Código 

Civil. Desse modo, a Interessada invoca as disposições do artigo 794, do Código Civil, 

o qual preceitua que: “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de 

morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera 

herança para todos os efeitos de direito.” 

                                                           
61 Procuradora do Estado do Paraná. 
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5 – Menciona disposições do Código Tributário Nacional e da Legislação 

Estadual, invocando o princípio da legalidade. 

É o breve relato. 

I – DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS – CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA: PGBL E VGBL 

Insta, prefacialmente, analisar os contratos de previdência privada que 

ensejaram o presente parecer, conforme quadro abaixo: 

 

Compilando as cláusulas gerais dos respectivos contratos, transcreve-se que: 

1 – Referente à proposta XXXXXXXX: 

Declaro estar ciente de que: 

(...) 

Item 3 – Os resgates/portabilidade poderão ocorrer a partir do 60º dia 
da Inscrição, observado o intervalo mínimo de 60 dias entre os 
resgates/portabilidades. 

Item 4 – Os valores resgatados serão tributados conforme legislação 
fiscal vigente. 

Item 5 – Ter tido prévio e expresso conhecimento da política adotada 
para aplicação dos recursos por meio do FIE, especialmente das 
diretrizes que serão observadas na realização, com atendimento às 
normas gerais e regulamentadas pertinentes, de operações em 
mercados organizados de liquidação futura. 

Item 8 – No caso de resgate ou portabilidade será cobrada a taxa de 
saída de 0,38% sobre a reserva resgatada ou transferida. 

Item 15 – Durante o período de diferimento do plano não há garantia 
de remuneração mínima, podendo ocorrer oscilações negativas na 
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. 

2 – O mesmo se observa da proposta XXXXXXXX: 

Declaro estar ciente de que: 

(...) 
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Item 2 – Os resgates/portabilidade poderão ocorrer a partir do 60º dia 
da Inscrição, observado o intervalo mínimo de 60 dias entre os 
resgates/portabilidades. 

Item 3 – Os valores resgatados serão tributados conforme legislação 
fiscal vigente. 

Item 4 – Ter tido prévio e expresso conhecimento da política adotada 
para aplicação dos recursos por meio do FIE, especialmente das 
diretrizes que serão observadas na realização, com atendimento às 
normas gerais e regulamentadas pertinentes, de operações em 
mercados organizados de liquidação futura (derivativos) e 
especificação do percentuais mínimo e máximo de investimentos em 
renda variável, caso haja previsão de investimentos deste tipo. 

Item 10 – Sobre o valor das contribuições do PGBL incidirá taxa de 
carregamento calculada de acordo com o saldo acumulado na 
Provisão Matemática de Benefícios a conceder, conforme tabela 
contida nesta Proposta de Inscrição, e sobre as contribuições aos 
Benefícios de Risco incidirá taxa de carregamento de 20% (vinte por 
cento) a serem descontadas das contribuições efetivamente pagas 
aos Planos. 

Item 13 – Durante o período de diferimento do plano não há garantia 
de remuneração mínima, podendo ocorrer oscilações negativas na 
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. 

3 – Sobre o VGBL, a proposta n° XXXXXXXXX tem a demonstrar que: 

Declaro estar ciente de que: 

(...) 

Item 2 – Os resgates/portabilidade poderão ocorrer a partir do 60º dia 
da Inscrição, observado o intervalo mínimo de 60 dias entre os 
resgates/portabilidades. 

Item 3 – Os valores resgatados serão tributados conforme legislação 
fiscal vigente. 

Item 4 – Tive prévio e expresso conhecimento da política adotada para 
aplicação dos recursos por meio do FIE, especialmente das diretrizes 
que serão observadas na realização, com atendimento às normas 
gerais e regulamentadas pertinentes, de operações em mercados 
organizados de liquidação futura (derivativos) e especificação do 
percentuais mínimo e máximo de investimentos em renda variável, 
caso haja previsão de investimentos deste tipo. 

Item 10 – Sobre o valor das contribuições do VGBL incidirá taxa de 
carregamento calculada de acordo com o saldo acumulado na 
Provisão Matemática de Benefícios a conceder, conforme tabela 
contida nesta Proposta de Inscrição, e sobre as contribuições aos 
Benefícios de Risco incidirá taxa de carregamento de 20% (vinte por 
cento) a serem descontadas das contribuições efetivamente pagas 
aos Planos. 

Item 13 – Durante o período de diferimento do plano não há garantia 
de remuneração mínima, podendo ocorrer oscilações negativas na 
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder. 
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Dos contratos acima, percebe-se que somente fora contratada a previdência 

privada, sem qualquer benefício de risco, quais sejam: 

Pensão por Prazo Certo 

Renda por Invalidez 

Pensão ao Cônjuge 

Pensão aos Menores 

Pecúlio 

Logo, são eminentemente contratos de investimentos. 

Tangente à proposta nº XXXXXXXX, embora não apresentada pela Interessada 

em sua cópia proveniente de microfilmagem fornecida pelo Banco, impende salientar 

que, uma vez se tratando de VGBL, não há alteração das condições gerais transcritas 

para a proposta anterior (XXXXXXXX). 

Já a proposta nº XXXXXXXX refere-se ao pecúlio, ou seja, “pagamento de 

benefício de uma única vez ao(s) beneficiário(s) indicado(s), uma vez falecido o 

participante e de acordo com o regulamento do plano contratado” (definição extraída 

do site da Instituição Financeira Administradora dos mencionados planos). Este, sim, 

ostenta características de seguros de vida, do qual se destacam os seguintes termos 

do plano contratado: 

Estou ciente que até a ocorrência do evento gerador os valores de 
contribuição e do benefício serão atualizados anualmente, no mês de 
aniversário da inscrição no Plano, pelo índice Geral de Preços do 
Mercado (IGPM) acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem o 
mês de aniversário da inscrição no Plano. 

(..) 

Assumo a responsabilidade por todas as informações por mim 
prestadas na primeira página desta proposta, inclusive as que estão 
datilografadas e que não sejam de meu próprio punho, que coincidam 
com a via em meu poder. Declaro ter ciência dos termos do Art. 766 
do Código Civil, o qual dispõe que, “Se o Segurado, por si ou por seu 
representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que 
possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá 
o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.” 

Ressalte-se que tais declarações não constam das contratações dos planos de 

previdência privada, o que lhes retira totalmente qualquer similitude com o contrato de 

vida. 
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II – DA NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA 

Inicia-se a explanação acerca da natureza jurídica dos contratos de previdência 

privada que se faz com esteio na doutrina de Raul Teixeira: 

...no art. 202, a Carta Magna contempla o regime de previdência 
privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma 
em relação ao regime geral de previdência social, de cunho facultativo 
e baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 
contratado. 

Aqui, ao contrário do regime oficial, temos uma relação 
essencialmente contratual que se forma entre o participante de um 
plano de benefícios e as entidades de previdência complementar que 
oferecem o produto. 

É inquestionável que tal relação contratual, pelo fato de ter como 
objeto a formação de poupança individual para garantir das incertezas 
do futuro, do desamparo na velhice e da sobrevivência dos familiares 
dependentes, é considerada matéria de ordem pública, portanto a 
merecer regulamentação total por parte do Poder Público, restando 
restrito campo para o exercício da própria autonomia privada.62 

Nos contratos de previdência privada, o pagamento é destinado a um fundo de 

investimento que, por não possuir personalidade jurídica, é administrado por 

sociedades de investimentos, como, no presente caso, por seguradoras, sob o regime 

de capitalização. Nesse passo, calha transcrever o destaque feito na doutrina anexada 

pela Interessada: 

Mas antes de detalhar todas as vantagens citadas, convém explicar 
os dois produtos, que ainda geram dúvidas. De maneira bastante 
simplificada, PGBL e VGBL são alternativas previdenciárias de 
investimento administradas por companhias seguradoras. Estes se 
assemelham aos fundos de investimentos tradicionais... (fls. 85 deste 
protocolado) 

Inclusive dos contratos de previdência em referência, firmados pelo de cujus, 

conforme detalhado no item I, elencam-se os seguintes: 

1 – Proposta nº XXXXXXXX – VGBL em renda fixa sem pecúlio 

2 – Proposta nº XXXXXXXX – PGBL V40/30 sem pecúlio 

3 – Proposta nº XXXXXXXX – PGBL em renda fixa sem pecúlio 

4 – Proposta nº XXXXXXXX – VGBL V40/30 sem pecúlio 

                                                           
62 TEIXEIRA, Raul. Seguro, previdência privada e capitalização. Rio de Janeiro: Editora Forense, 

2002, p. 33/34. 
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Assim, vislumbra-se que os planos VGBL FIX (Proposta nº XXXXXXXX) e 

PGBL FIX (Proposta nº XXXXXXXX) destinam os valores aportados em fundos de 

renda fixa. Já os planos VGBL V40/30 (Proposta nº XXXXXXXX) e PGBL V40/30 

(Proposta nº XXXXXXXX) estipulam o investimento de 40% (quarenta por cento) do 

capital em fundo de renda variável e os outros 60% (sessenta por cento) em renda 

fixa. 

A propósito, fundos de investimentos são condomínios de pessoas físicas e 

jurídicas que, mediante comunhão de recursos, visam aplicá-los em títulos e valores 

mobiliários, bem como outros ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais 

(artigo 2º da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004). Tais recursos são 

convertidos em cotas de participação. 

Assim, entendendo um pouco mais sobre a dinâmica dos fundos de 

investimentos: 

Quando se aplica (ou seja, investe um capital), o Participante está comprando 

ativos financeiros, os quais irão compor a carteira de fundo, a fim de gerar 

rendimentos. 

O resgate, por sua vez, representa a venda dos ativos financeiros da carteira 

do fundo no mercado secundário de títulos, disponibilizando, assim, recursos aos 

investidores mediante crédito em conta corrente ou conta investimento. 

Como o objetivo do investimento é auferir rendimentos do capital aplicado, 

existem estratégias que viabilizam, por meio do maior risco, possibilidade de maior 

rentabilidade (por exemplo, renda variável ou fundos de ações objetivando 

acompanhar ou superar a variação de um índice do mercado acionário, tal como o 

IBOVESPA ou o IBX), ou por meio do menor risco, obter uma rentabilidade previsível 

(por exemplo, aplicações em títulos públicos ou privados, pré ou pós-fixados e ter 

como principal fator de risco a variação da taxa de juros e (ou) de índice de preços, 

como na renda fixa). 

Nesse passo, cumpre citar o disposto no artigo 95 da Instrução CVM nº 

409/2004: 

Art. 95 – As classificações “Renda Fixa”, “Ações” e “Cambial” são 
definidas a partir do principal fator de risco associado à carteira do 
fundo. 
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§ 1º Os fundos classificados como “Renda Fixa” e “Cambial” deverão 
possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos 
relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de 
risco que dá nome à classe. 

§ 2º Os fundos classificados como “Ações” deverão possuir, no 
mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ações 
admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou 
entidade do mercado de balcão organizado. 

§ 3º Entende-se por principal fator de risco de um fundo o índice de 
preços, a taxa de juros, o índice de ações, ou o preço do ativo cuja 
variação produza, potencialmente, maiores efeitos sobre o valor de 
mercado da carteira do fundo. 

§ 3º com redação dada pela Instrução CVM nº 411, de 26 de novembro 
de 2004. 

§ 4º Os principais fatores de risco da carteira de um fundo classificado 
como “Renda Fixa” deve ser a variação da taxa de juros doméstica ou 
de índice de preços, ou ambos. 

§ 4º com redação dada pela Instrução CVM nº 411, de 26 de novembro 
de 2004. 

§ 5º O principal fator de risco da carteira de um fundo classificado 
como “Ações” deve ser a variação de preços de ações admitidas à 
negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do 
mercado de balcão organizado. 

Assim, avaliando as características de cada produto, com base em folders e 

informações obtidas no site do Banco XXXXXXXX dos fundos de investimentos para 

contrato de previdência privada, as diferenças dos planos em alusão são as seguintes: 
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Detalhando as informações acima, observam-se os pontos comuns do PGBL e 

VGBL: 

1) Há a cumulação de recursos, com possibilidade de resgate integral do valor 

investido, tanto no VGBL quanto no PGBL, após a devida tributação; 

2) Em ambos os planos de benefícios, constata-se a participação em 100% da 

rentabilidade líquida obtida na gestão do fundo de investimento; 

3) Quatro opções de fundos de investimentos desde o mais conservador até o 

mais dinâmico/arriscado; 

4) Em caso de falecimento do participante, o saldo acumulado (investimento) 

será devolvido ou resgatado pelos beneficiários, tal como qualquer outro investimento 

bancário. 

Ademais, buscando-se mais particularidades dos produtos em folders relativos 

aos produtos em testilha, trasladam-se os seguintes dados: 

a) Encarte nº 1: 

PGBL Proteção Familiar 

A mais completa linha de benefícios para proporcionar tranquilidade a 
você e a sua família. 

Conta com uma das melhores rentabilidades do país para quem 
opta pelo modelo completo de Declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Física (grifos nossos). 

VGBL Proteção Familiar 

Uma forma inteligente de acumular recursos para manter o 
padrão de vida no futuro, com total liberdade desde o início. Ideal 
para quem é isento, opta pelo modelo simplificado da Declaração de 
Imposto de Renda da Pessoa Física, já aproveita o teto de dedução 
fiscal do PGBL ou de outro plano previdenciário. (grifos nossos) 

Confira a transcrição abaixo: 



 
81 

 

 

b) Encarte nº 2: Fundos de Investimentos: possibilita o investimento em 

fundos conservadores e agressivos (VGBL FIX, V15/30, V30/30, V40/30 e V49/30. 

(grifos nossos). 
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Em ambos, portanto, constata-se que há acumulação de recursos restituíveis, 

a qualquer momento, ao investidor. Logo, são planos idênticos. A única diferença 

entre os contratos é justamente a forma de tributação, pois no VGBL o resgate se dará 

pelo valor líquido, uma vez que o Imposto de Renda recairá somente sobre os 

rendimentos auferidos, enquanto no PGBL incide o Imposto de Renda tanto sobre os 

valores de capital aplicado pelo investidor como dos rendimentos. 

Assim, transcrevendo o artigo 9º, da Lei Complementar nº 109/2001, constata-

se que: 

Art. 9ª. As entidades de previdência complementar constituirão 
reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os 
critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. 

§ 1º. A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, às 
provisões e aos fundos de que trata o caput será feita conforme 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
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§ 2º. É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou 
limites mínimos de aplicação. (grifos nossos) 

Avaliando os comentários despendidos sobre o citado dispositivo legal, cabe 

mencionar o seguinte: 

A constituição dessas reservas, fundos e provisões tem por finalidade 
proporcionar a segregação do patrimônio destinado à cobertura dos 
benefícios assegurados pelo plano de previdência complementar, 
evitando, assim, que ele se confunda com o patrimônio próprio da 
entidade previdenciária. 

Este patrimônio segregado deve ser capitalizado, mediante a 
realização de aplicações financeiras que observem os critérios e 
limites estabelecidos pelo CMN. 

(...) 

A constituição de reservas técnicas encontra-se consagrada no texto 
constitucional, no caput do artigo 202, o qual prevê que ‘o regime de 
previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será 
facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o 
benefícios contratado, e regulado por lei complementar’. 

Trata-se, portanto, de uma obrigação inerente aos planos de 
benefícios previdenciários, pois são estas reservas financeiras que 
proporcionam a existência de patrimônio especificamente para o 
pagamento de benefícios assegurados aos participantes. É bem 
verdade que não é apenas a constituição dessas reservas, fundos 
e provisões que garantirão o cumprimento das garantias 
contratuais, pois é necessário que as aplicações financeiras 
sejam capazes de capitalizar os recursos arrecadados pelo plano, 
de forma a acompanhar as alterações do cenário econômico do 
País..., 

(...) 

O Parágrafo primeiro, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 109, de 
2001, dispõe sobre a aplicação dos recursos correspondentes às 
reservas, às provisões e aos fundos constituídos pelas entidades de 
previdência complementar, os quais deverão seguir as diretrizes 
estabelecidas pelo CMN. 

A aplicação referida em tal dispositivo corresponde à aplicação 
financeira desses recursos, isto é, da realização de investimentos 
nos mercados financeiro e de capitais, segundo os critérios 
fixados pelo órgão regulador desses mercados, o CMN.63 (negritos 
nossos) 

No caso, a previdência privada complementar se opera pelo regime de 

capitalização, isto é: 

No regime de capitalização, diferentemente do regime de repartição 
simples, cada geração constitui as reservas para suportar o 

                                                           
63 BALERA, Wagner. Comentários à lei de Previdência Privada LC 109/2001, São Paulo: Editora 

Quartier Latin do Brasil, 2005, p. 78/79. 
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pagamento dos seus próprios benefícios. Ou seja, o próprio 
trabalhador, durante a sua fase laborativa, constrói a sua reserva 
financeira, acumulando recursos. Pode ser comparado, grosso 
modo, ressalvadas as peculiaridades de cada plano de 
benefícios, a uma caderneta de poupança.64 (negritos nossos) 

Ademais, segundo a Circular SUSEP nº 338, de 30 de janeiro de 2007, em seu 

artigo 1º, parágrafo único e incisos I e II, constata-se a similaridade dos planos de 

previdência privada VGBL e PGBL, visto que capitalizam os recursos vertidos a fundos 

de investimento: 

Art. 1o Alterar e consolidar regras e critérios complementares de 
funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência 
oferecida em planos de previdência complementar aberta. 

Parágrafo único. Para fins de remissão nesta Circular, considera-se: 

I – EAPC: entidade aberta de previdência complementar ou sociedade 
seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar 
aberta; 

II – FIE: fundo de investimento especialmente constituído ou o fundo 
de investimento em quotas de fundos de investimento especialmente 
constituídos, cujos únicos quotistas sejam, direta ou indiretamente, 
sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência 
complementar ou, no caso de fundo com patrimônio segregado, 
segurados e participantes de planos VGBL – Vida Gerador de 
Benefício Livre ou PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre. 

Interessante salientar que, somente para os planos instituídos com 

capitalização financeira durante o período de diferimento será possível o resgate aos 

beneficiários indicados, pois, se tais planos fossem estruturados pelo regime de 

repartição simples, não caberia a concessão de resgate de saldamento ou devolução 

de quaisquer contribuições pagas, haja vista que cada contribuição é destinada a 

custear o risco de pagamento no período. 

Nesse passo, como se trata de aporte financeiro visando ao acúmulo de 

rendimentos, tem-se caracterizado patrimônio do Participante. Assim, no momento do 

seu falecimento, há a transmissão desses recursos aos seus herdeiros. Não existe, 

nesta modalidade contratual, a criação de contraprestação pelo Banco. É, portanto, 

imaginar uma relação jurídica primária do Banco com o Participante ao assegurar um 

plano de previdência complementar (isto é, complemento da aposentadoria) 

estabelecido em seu próprio favor, sendo que, na hipótese de ocorrer o falecimento 

do Participante, sem ter optado por resgatar em vida os recursos investidos, ocorrerá 

                                                           
64 RAMOS, Maria Cibele de Oliveira. Os planos de benefícios das entidades de previdência 

privada. São Paulo: LTr, 2005, p. 90. 
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a sucessão desse patrimônio aos herdeiros ou beneficiários do falecido. Logo, é 

inquestionavelmente herança. 

O seguro de vida, por sua vez, é estipulado, em regra, para ser destinado um 

capital segurado, em valor fixo, aos beneficiários do segurado. Ou seja, a relação 

jurídica, embora, firmada pelo segurado, é feita, desde o liminar, em favor dos 

dependentes/beneficiários do seguro. 

Nesse vislumbre, o artigo 36, da Lei Complementar nº 109/2001, ao dispor 

acerca das entidades abertas para operar os planos de benefícios de caráter 

previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, 

demonstra diferenciação com a regulamentação dos contratos de previdência privada 

com os de seguro de vida, pois: 

Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma 
de sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de 
benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda 
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas 
físicas. 

Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar 
exclusivamente no ramo vida poderão ser autorizadas a operar os 
planos de benefícios a que se refere o caput, a elas se aplicando as 
disposições desta Lei Complementar. (grifos nossos) 

Alicerçado nos comentários tecidos sobre tal dispositivo legal: 

Com relação ao parágrafo único, tem-se que os benefícios oferecidos 
pelas entidades de previdência aberta são muito semelhantes àqueles 
oferecidos pelas sociedades seguradoras ressalvando, logicamente, a 
responsabilidade social premente. Inegável que o resguardo do bem 
estar da pessoa humana é mais importante em termos de 
interesse social do que o seguro de vida. 

A iminente incompatibilidade mercadológica entre a previdência 
privada e o seguro de vida levou as seguradoras a criarem 
entidades específicas, sob a forma de sociedades anônimas para 
operarem planos de benefícios de previdência privada.65 (grifos 
nossos) 

Daí ressaem as diferenciações dos contratos: 

1) O contrato de previdência privada possui uma responsabilidade social maior, 

pois visa resguardar a segurança do Participante em vida, podendo, obviamente 

garantir essa tranquilidade aos familiares e dependentes com o falecimento do 

investidor mediante a devolução do saldo acumulado. O seguro de vida é uma relação 

                                                           
65 BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à lei de Previdência Privada LC 109/2001, São Paulo: 

Editora Quartier Latin do Brasil, 2005, p. 228. 
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inversa. Visa resguardar a segurança e manutenção dos dependentes, porém, não do 

segurado. 

2) Incompatibilidade mercadológica, pois se trata de produtos diferenciados. 

Com leis de regência específica a cada um, já que o próprio artigo 73, da LC 

109/200166, prevê aplicação subsidiária da legislação das sociedades seguradoras, 

apenas em relação às entidades abertas, e não aos contratos de previdência privada. 

Ora, 

Como a previdência social, em seu regime geral de previdência social, 
almeja a garantia do mínimo necessário à subsistência de seus 
segurados, surgiu novamente a necessidade de proteção individual, já 
que havia pessoas que não se encontravam adequadamente 
protegidas para manter a qualidade de vida.” Foi criado, então, em 
1977, o sistema de previdência complementar, de caráter privado, 
paralelo ao regime de previdência social, básico e estatal, com a 
finalidade de, por meio de contrato, propiciar o pagamento de 
benefícios em contraprestação às contribuições vertidas67. 

De qualquer modo, como os contratos de previdência privada se assemelham 

muito mais à Seguridade Social, pois objetiva à segurança de uma aposentadoria e à 

manutenção da mesma qualidade de vida do Participante, em caráter mais publicista 

que privado, calha ressaltar que o Decreto-Lei nº 73/66, em seu artigo 3º, parágrafo 

único, é expresso em vedar sua aplicação aos seguros da Seguridade Social: 

Art. 3º Consideram-se operações de seguros privados os seguros de 
coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e 
garantias. 

Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições deste Decreto-lei os 
seguros do âmbito da Previdência Social, regidos pela legislação 
especial pertinente. (grifos nossos) 

3) Destarte, não cabe a aplicação das disposições do artigo 794, do Código 

Civil, para afastar a incidência do ITCMD sobre os investimentos em planos de 

previdência privada transferido aos herdeiros ou dependentes com a ocorrência da 

                                                           
66 Segundo comentários ao artigo 73, da Lei Complementar n.º 109/2001, “Justifica-se o dispositivo 

legal, já que tanto as entidades abertas de previdência complementar quanto as sociedades 
seguradoras objetivam a satisfação dos interesses derivados do risco através de estruturas 
comerciais que almejam lucros. 

  (...) 
  Ressalte-se, apenas, que a legislação aplicável às seguradoras regula as entidades abertas 

de previdência complementar apenas subsidiariamente, no que a legislação for omissa”. 
(BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à lei de Previdência Privada LC 109/2001, São Paulo: 
Editora Quartier Latin do Brasil, 2005, p. 307, negritos nossos). 

67 RAMOS, Maria Cibele de Oliveira. Os planos de benefícios das entidades de previdência 
privada. São Paulo: LTr, 2005, p. 21/22. 
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morte do Participante. Ressalva-se, contudo, o pecúlio, este sim, contratado como 

benefício à parte, com características de seguro de vida. 

Ademais, ainda que os Interessados insistam quanto à aplicação das 

disposições do Código Civil, mister se faz citar as disposições do artigo 109, do Código 

Tributário Nacional: 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários. (negritos nossos) 

Assim, transcrevendo as palavras de Ricardo Alexandre, observa-se que: 

O direito tributário é ramo de direito público, estando sujeito, por 
conseguinte, aos princípios basilares que informam o regime jurídico 
publicista, quais sejam, a supremacia do interesse público sobre o 
interesse privado e a indisponibilidade do interesse público68. 

O direito privado fundamenta-se em princípios diametralmente 
opostos, pois, nas relações entre particulares, presume-se que as 
partes buscam interesses privados, sendo tratadas de maneira igual 
pela lei (não se fala em supremacia dos interesses de nenhuma das 
partes). Os interesses privados são, em regra, disponíveis, sendo a 
indisponibilidade exceção69. 

Conforme afirma o art. 109 do CTN, os princípios gerais de direito 
privado devem ser utilizados para pesquisa da definição, do conteúdo 
e do alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para 
definição dos respectivos efeitos tributários. 

Porém, não lhe será útil vasculhar os princípios gerais adotados pela 
doutrina civilista para perquirir os efeitos tributários da propriedade, 
pois tal atividade é levada a cabo sob outra ótica, a dos princípios de 
direito tributário70. 

Desse modo, pela perspectiva do resgate em vida pelo Participante, vislumbra-

se a nítida característica patrimonial do contrato de previdência privada. Em outras 

palavras, se em vida o beneficiário pode resgatar os valores aportados, ou melhor, 

investidos, urge destacar que se configura herança transmitida aos 

herdeiros/dependentes no momento de abertura da sucessão. Logo, a obrigação do 

Banco já existe, com a possibilidade de resgate dos valores investidos. 

                                                           
68 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Gen e Editora Método, 

2010, p. 263. 
69   ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Gen e Editora Método, 

2010, p. 263. 
70 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. São Paulo: Gen e Editora Método, 

2010, p. 264. 
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No entanto, o seguro de vida já é firmado para que a importância segurada 

(geralmente estabelecida em valor fixo) seja destinada diretamente aos beneficiários, 

por exemplo, aos dependentes, informados pelo estipulante/segurado. 

Com efeito, cite-se, a título de ilustração, o caso de um segurado com 33 (trinta 

e três) anos de idade, que, mediante o pagamento de um prêmio de R$ 19,90 

(dezenove reais e noventa), possui a importância segurada de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais), conforme dados obtidos pela tabela bancária. Sendo o contrato de seguro 

de vida primordialmente aleatório, a projeção dos seus efeitos estará no recebimento 

pelos beneficiários da indenização integral do valor contratado, uma vez ocorrido o 

evento gerador morte. Com isso, verifica-se que inexiste um investimento visando à 

rentabilidade dos valores alocados, pois a prestação direta do Banco/Seguradora 

surge, ou melhor, nasce com a morte do segurado. 

Em tal esteira, com espeque na obra Comentários à Lei de Previdência Privada 

– LC 109/2001: 

O resgate, em planos abertos de previdência complementar é 
conceituado pela Resolução CNSP nº 104, de 2004, como sendo o 
‘instituto que, durante o período de diferimento e na forma 
regulamentada, permite o resgate de recursos da provisão matemática 
de benefícios a conceder’. Ou seja, é o instrumento que possibilita 
o recebimento dos recursos acumulados pelo participante, antes 
do início do pagamento do benefício contratado71. (negritos 
nossos) 

Em nota de rodapé, a obra citada anteriormente, traz os seguintes 

esclarecimentos: 

A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder é composta pelas 
contribuições e demais lançamentos efetuados a crédito no plano de 
benefícios, atualizados em função dos rendimentos e ganhos 
obtidos na aplicação financeira de tais recursos, quando a 
remuneração assegurada ao participante estiver baseada na 
rentabilidade da carteira de investimentos72. (negritos nossos) 

Assim, o site do Banco Administrador dos contratos em alusão confirma a 

assertiva acima, pois define que Provisão ou Reserva Matemática de Benefícios a 

Conceder: 

É o saldo individualizado, apurado durante o período de diferimento, 
decorrente da movimentação de recursos de cada participante, sendo 

                                                           
71 BALERA, Wagner. Comentários à lei de Previdência Privada LC 109/2001, São Paulo: Editora 

Quartier Latin do Brasil, 2005, p. 178/179. 
72 BALERA, Wagner. Comentários à lei de Previdência Privada LC 109/2001, São Paulo: Editora 

Quartier Latin do Brasil, 2005, p. 178. 
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seu valor atualizado diariamente em função da valorização das Cotas 
do FICs. 

Em suma, o resgate se torna obrigatório nos planos de benefício por 

sobrevivência (a exemplo do PGBL e VGBL), pois o participante ao aportar valores 

está investindo em um fundo de investimento (cotas), e, com isso, acumula recursos 

em sua provisão matemática de benefícios a conceder que devem retornar em seu 

favor, caso desista do plano contratado, ou em favor de seus beneficiários, caso venha 

a falecer. 

Contudo, ainda algumas considerações precisam ser postas à baila. 

A Lei Federal nº 11.196/2001 estabelece que: 

Art. 76. As entidades abertas de previdência complementar e as 
sociedades seguradoras poderão, a partir de 1o de janeiro de 2006, 
constituir fundos de investimento, com patrimônio segregado, 
vinculados exclusivamente a planos de previdência complementar ou 
a seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, 
estruturados na modalidade de contribuição variável, por elas 
comercializados e administrados. (Vigência) 

§ 1o Durante o período de acumulação, a remuneração da provisão 
matemática de benefícios a conceder, dos planos e dos seguros 
referidos no caput deste artigo, terá por base a rentabilidade da 
carteira de investimentos dos respectivos fundos. 

§ 2o Os fundos de investimento de que trata o caput deste artigo 
somente poderão ser administrados por instituições autorizadas 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM para o exercício da 
administração de carteira de valores mobiliários. (negritos nossos) 

Logo, restou evidente que a natureza jurídica do PGBL e VGBL é de contrato 

de investimento administrado por Instituições Financeiras ou Seguradoras. 

Assim, inobstante o artigo 79, da Lei nº 11.196/2001 estabeleça que o 

recebimento de benefício independe de abertura de inventário, não sugere que haja 

isenção no pagamento do ITCMD, senão vejamos: 

Art. 79. No caso de morte do participante ou segurado dos planos e 
seguros de que trata o art. 76 desta Lei, os seus beneficiários poderão 
optar pelo resgate das quotas ou pelo recebimento de benefício de 
caráter continuado previsto em contrato, independentemente da 
abertura de inventário ou procedimento semelhante. 

De qualquer modo, a legislação não isenta ao pagamento dos impostos, uma 

vez que determinou a responsabilidade pela retenção e recolhimentos dos tributos à 

entidade de previdência complementar, nos termos do artigo 83, parágrafo único, da 

Lei Federal nº 11.196/2001: 
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Art. 83. Aplica-se aos planos e seguros de que trata o art. 76 desta Lei 
o disposto no art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e 
nos arts. 1o a 5o e 7o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004. 
(Vigência) 

Parágrafo único. Fica responsável pela retenção e recolhimento dos 
impostos e contribuições incidentes sobre as aplicações efetuadas nos 
fundos de investimento de que trata o art. 76 desta Lei a entidade 
aberta de previdência complementar ou a sociedade seguradora que 
comercializar ou administrar o plano ou o seguro enquadrado na 
estrutura prevista no mencionado artigo, bem como pelo cumprimento 
das obrigações acessórias decorrentes dessa responsabilidade. 

Além disso: 

Como é sabido, a Constituição Federal não cria tributos, apenas 
outorga competência para que os entes políticos o façam por 
meio de leis próprias73. 

Assim, com base no artigo 155, da Constituição Federal, o ITCMD é imposto 

conferido à competência dos Estados: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
direitos; (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 prestações se iniciem 
no exterior;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

III – propriedade de veículos automotores. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (grifos e negritos nossos). 

Logo, somente lei estadual poderia conceder isenção quanto ao recolhimento 

do ITCMD aos Cofres Públicos do Estado. Segundo Eduardo Sabbag: 

Com efeito, ‘a isenção, em princípio, deve ser concedida por lei editada 
pela pessoa política competente para tributar’. 

(...) 

O caput do artigo 176 do CTN, por sua vez, reafirma que a regra da 
isenção sempre decorre de lei, que especifique as condições, os 
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica 
e sendo o caso, o prazo de sua duração, ainda quando prevista em 
contrato74. (grifos nossos) 

Se, todavia, as disposições da Lei Federal nº 11.196/2001 forem invocadas 

como forma de isenção ao pagamento do ITCMD, tem-se caracterizada hipótese de 

                                                           
73 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 4. ed., São Paulo: Gen e Editora 

Método, 2010, p. 204. 
74 SABBAG, Eduardo. Op. cit, p. 873 e 875. 
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isenção heterônoma, uma vez que está sendo “concedida por lei de pessoa jurídica 

diversa daquela que é titular da competência para instituir e cobrar o tributo a que se 

refere.”75 

No entanto, com espeque na doutrina de Hugo de Brito Machado, informa-se 

que: 

Na Constituição anterior havia expressa autorização à União para 
conceder, por meio de lei complementar, isenção de impostos 
estaduais e municipais. Tinha-se nesse caso exemplo de isenção 
heterônoma. Isenção concedida por lei complementar da União, 
concernente a impostos estaduais e municipais. 

Na Constituição de 1988, porém, a regra inverteu-se. Agora, a 
União está proibida de conceder tais isenções76. (grifos e negritos 
nossos) 

Ademais, o artigo 123, do Código Tributário Nacional dispõe que: 

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

Acolhendo ainda os ensinamentos do citado autor atinente ao preceito do artigo 

123, do Código Tributário Nacional, tem-se o seguinte: 

A não ser que a lei específica do tributo estabeleça de forma 
diferente, as convenções particulares relativas à 
responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser 
opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito 
passivo das obrigações tributárias respectivas77. (grifos e negritos 
nossos). 

Com escólio na doutrina do tributarista Leandro Paulsen, tem-se que: 

Conforme Hugo de Brito Machado a lei ordinária, especialmente a lei 
de cada tributo, pode dispor em sentido contrário, vale dizer, pode 
admitir a eficácia das convenções particulares contra a Fazenda 
Pública. Isto é pouco provável que venha a acontecer, mas é bom que 
assim esteja dito na Lei Complementar, porque assim fica assegurada 
maior autonomia no trato da questão pelo legislador de cada ente 
tributante,...78 

                                                           
75 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

206. 
76 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., p. 206. 
77 MACHADO, Hugo de Brito. Op. cit., p. 126. 
78 In: PAULSEN, Leandro. Direito Tributário – Constituição e Código Tributário à luz da Doutrina 

e da Jurisprudência, p. 879/880. 
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Portanto, repise-se que, embora o artigo 79 da Lei Federal nº 11.196/2001 não 

disponha expressamente sobre isenção quanto ao pagamento do ITCMD, alinhavam-

se as seguintes situações: 

1) A Lei nº 11.196/2001 é lei federal e sequer se refere à matéria tributária. 

2) Logo, em razão da autonomia dos Entes Federados não se aplica como 

isenção ao pagamento de ITCMD, pois a lei de regência seria de âmbito estadual. 

Outrossim, em face do princípio da legalidade, aplica-se o artigo 1º, inciso I, da 

Lei Estadual nº 9.827/88 no vertente caso: 

Art. 1º. O imposto, de competência dos Estados, sobre a 
transmissão de bens e direitos pela via sucessória ou por doação, 
tem como fato gerador: 

I – a transmissão “causa mortis” ou por doação de direitos e da 
propriedade, posse ou domínio de quaisquer bens ou direitos; 

II – a transmissão, por uma das modalidades previstas no inciso 
anterior, de direitos reais sobre quaisquer bens inclusive os de 
garantia; 

III – a cessão, a desistência ou a renúncia por ato gratuito, de direitos 
relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 

Nessa testilha, utiliza-se do mesmo entendimento esposado na ementa 

jurisprudencial abaixo: 

Agravo de instrumento. Previdência privada. Integralidade de pensão. 
Execução de sentença. Herdeiros já habilitados no precatório. 
Desnecessidade de realização de inventário, cabendo aos herdeiros 
informarem a proporção atinente a cada um. Pagamento de ITCD no 
momento da percepção dos valores. Precedentes da Corte. Decisão 
monocrática. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 
70022248512, Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 28/11/2007 publicado 
no DJ de 21/12/2007). 

Portanto, com o falecimento do Participante, há transmissão dos investimentos 

aos herdeiros, fato gerador para a tributação do ITCMD. 

Em suma, as conclusões são as seguintes: 

1) Os contratos de previdência privada objetivam em primeiro momento o 

resguardo da segurança do Participante, com a complementação da aposentadoria; 

2) Para tanto, constituem-se em acúmulos de recursos, uma vez que vertidos 

a um fundo de investimento, a fim de capitalizar o capital aportado, restituíveis ao 

investidor; 
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3) Não estão, portanto, imunes à incidência de tributação; 

4) De forma que, somente por lei estadual, poder-se-ia cogitar acerca da 

isenção do pagamento de ITCMD (tributo de competência dos Estados-membros); 

5) Logo, ocorrido o falecimento, há a transmissão dos investimentos do de cujus 

aos seus herdeiros/dependentes, o que caracteriza o fato gerador para a cobrança do 

ITCMD. 

Por todo o exposto, opina-se pela cobrança de ITCMD sobre os saldos 

resgatados pelos herdeiros, por meio dos planos de PGBL e VGBL, haja vista serem 

contratos de investimentos, (exceto os valores referentes à eventual contratação de 

pecúlio – benefício complementar) os quais constituem, outrossim, patrimônio deixado 

pelo de cujus, com fundamento no artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.927/88. 

Como o artigo 79, da Lei Federal nº 11.196/2001 estabelece que o resgate de 

saldos investidos por meio dos planos de previdência privada em comento independe 

da abertura de inventário ou procedimento semelhante, sugere-se que seja notificado 

o Banco Central do Brasil para que oriente as Entidades Abertas a informarem à 

Receita Estadual o pagamento de benefícios instituídos nos planos de previdência 

privada, possibilitando, assim, conhecimento do Fisco para que sejam tributados os 

valores transmitidos em razão da morte do participante. 

É o parecer. 

SMJ. 

XXXXXXX, 13 de setembro de 2011. 
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