
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 
 

 
PROJETO DE LEI Nº       / 2019 

 
 
Altera a redação do caput do art. 30 Lei nº 
10.011, de 21 de maio de 2013 que dispõe 
sobre o Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCMD), definindo seu pagamento 
de forma parcelada. 

   
 

 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º  O caput do art. 30 da Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013, que dispõe 

sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 

Bens ou Direitos (ITCMD), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 30. O pagamento do imposto poderá ser parcelado em doze 
vezes iguais e sucessivas.” 

(...) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir do ano subsequente à sua vigência. 

 

 
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O tema é de grande relevância tanto no aspecto econômico, social quanto jurídico. 

Atualmente no Brasil houve um crescimento de necessidade do cidadão planejar a 

sucessão independente do nível do seu poder econômico, não apenas para fugir da 

arrecadação do Estado, mas para prevenir disputas familiares na abertura de 

inventário. 

Ao realizar o planejamento sucessório o cidadão permite um melhor controle 

patrimonial dispensando a necessidade de inventariar os bens no futuro, com uma 

redução da carga tributária. 

O ponto principal do planejamento sucessório é auxiliar na organização dos grupos 

econômicos familiares. 

O trabalho de planejamento sucessório é desenvolvido em várias fases, todas elas 

necessariamente analisadas por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais 

da área do Direito, ou seja, advogados altamente qualificados na área tributária e na 

sucessão familiar. É fundamental proceder ao levantamento e análise jurídica de todo 

o patrimônio da pessoa física, assim como um detalhado estudo a respeito da análise 

contábil e da avaliação patrimonial no caso de existirem pessoas jurídicas. 

Diante desse cenário, aquele que não se mobilizar e buscar conhecer as alternativas 

para já reestruturar seus negócios, pavimentando a continuidade e administração 

pelas próximas gerações, poderá no futuro, além de sofrer as consequências que os 

desgastes que um processo de sucessão, através de inventário judicial, por exemplo, 

pode trazer para a condução dos negócios, arcar ainda com uma redução do seu 

patrimônio devido a uma tributação maior.  

Portanto, peço aos nobres pares para a aprovação desse Projeto, uma vez que com o 

parcelamento, os cidadãos não buscarão meios de elidir o pagamento. 
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