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PREFÁCIO À 1.a EDIÇÃO 

No Brasil, a literatura sobre o Imposto de Transmissão é rara e pou
co densa. 

Somos brindados agora com um estudo sistemático e coerente do 
Imposto sobre Transmissões gratuitas, estas, sem dúvida, as mais onero
sas para a Justiça, pela incidência de constantes questionamentos nos 
tribunais. 

A Dra. Regina Celi, com a experiência adquirida no exercício de suas 
atividades como Procuradora do Estado, com o didatismo próprio de quem 
exerce o Magistério e com a profunda acuidade de especialista em Direi
to Público, reúne nesta obra um passeio pela história político-fiscal bra
sileira preparando o leitor para um estudo profundo sobre uma específi
ca incidência tributária. 

Rememora a autora, com competência, os princípios políticos in
seridos na Constituição brasileira, os quais dão suporte ao sistema tribu
tário como um todo, seguindo-se uma abordagem da histórica incidên
cia dos impostos sobre transmissões nas Constituições brasileiras para 
só então debruçar-se sobre as transmissões gratuitas. 

A partir da análise da lei complementar que determina as hipóteses 
de incidência, a autora traça em destaque os pontos mais importantes da 
exação, concluindo de forma coerente, mediante a exposição dos diver
sos itens destacados que formam esta obra referencial. 

Pelo ineditismo do tema, pela excelente abordagem metodológica 
e pela profundidade do estudo, tenho certeza do sucesso do trabalho. 

Agradeço à autora o gentil convite para redigir o prefácio desta obra. 
A escolha, por certo, derivou da afinidade que temos. Dra. Regina Celi e 
eu dividimos nossas vidas em múltiplas facetas, seja como profissional 
do foro e do magistério, seja como mãe, dona de casa e mulher compro
metida com a modernidade. 
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Em cada capítulo, bem sei, está um esforço vencido com didática, 
disciplina única capaz de acomodar as solicitações familiares, as exigên
cias profissionais e as necessidades de uma mulher moderna. 

Parabéns, colega. 

Brasília, junho de 2002. 

ELIANA CALMON 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça 


