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PROJETO DE LEI Nº________/2020 
 

Altera a 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). 

  
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
Art. 1º O Art. 5º da Lei nº 10.011, de 21 de maio de 2013 de maio de 2013, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), passa a 
vigorar acrescido do inciso III, com a seguinte redação: 
 

“Art. 5º (...) 
(...) 
III – em quaisquer tipos de produtos eficazes destinados 
exclusivamente para o combate de endemias, epidemias 
ou pandemias, em especial a pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), tais como materiais de EPI’s, 
álcool em gel 70%, luvas cirúrgicas, máscaras, entre 
outros”. 

 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Sala de Sessões, em 22 de maio de 2020. 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual – REPUBLICANOS-10 
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JUSTIFICATIVA 
 

Inicialmente cabe destacar que as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal promulgaram a Emenda Constitucional nº 106, que instituiu o regime 
extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de pandemia. Em seu art. 3º fica evidente que 

desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder 
Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e 
econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das 
limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que 
acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita. 
 
Ou seja, em tempos de emergência, devemos criar ações para que se solucione rapidamente o 
problema, e não inventar entraves e burocracias desnecessárias para que a solução chegue ao nosso 
povo. A cobrança do ITCMD para doações de produtos que serão utilizados exclusivamente no 
combate ao COVID-19 não é razoável, como podemos observar os posicionamentos de especialistas 
a seguir: 
 
A doações de empresas, institutos, fundações e até pessoas físicas para organizações engajadas no 
combate à COVID-19 e seus impactos na sociedade avançam no Brasil, apesar de um sistema 
tributário que, na verdade, desincentiva a contribuição filantrópica. O País acabou de superar a 
mar0ca de R$ 5 Bilhões em doações destinadas ao enfrentamento da pandemia, de acordo com 
monitor de Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR). O montante é expressivo, mas 
das entidades é uma cifra menor do que poderia ser atingindo, já que, sobre o valor recebido – em 
mercadoria, dinheiro ou bens -, os donatários pagam ITCMD, avaliam especialistas. 
 
O volume de doações feitas no país para ajudar no combate à pandemia do coronavírus 
ultrapassaram R$ 5,1 bilhões, com um total de mais de 320 mil doadores, segundo levantamento 
da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que monitora diariamente, desde o final 
de março, os valores anunciados por empresas e campanhas nacionais.      
 
O montante é expressivo, mas as entidades e instituições que recebem esses recursos estão ficando 
com um valor bem menor, porque sobre os valores doados é cobrado o ITCMD (Imposto de 
Transmissão sobre Causa Mortis e Doação), definido pelos estados. A alíquota atual é de pelo menos 
4%, podendo chegar a 8% do montante repassado por cada doador dependendo do estado. 
A ABCR critica a cobrança desse imposto estadual sobre doações destinadas a entidades 
filantrópicas e defende a isenção para que os recursos doados cheguem de forma integral e com 
menos burocracia e sem ônus tributário aos beneficiários. 
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Além de ser um imposto que desincentiva doações, eles também são burocráticos para as 
organizações. Aqui em São Paulo, por exemplo, a alíquota é de 4% e são as associações que têm que 
recolher. Então, às vezes o doador nem tem consciência que daquele R$ 100 mil que ele doou, 4% 
vai ficar para o governo. 
 
Segundo a associação, o Brasil é um dos únicos países do mundo – ao lado da Croácia e Coreia do 
Sul – que ainda cobra imposto sobre as chamadas doações de impacto social, aquelas realizadas a 
ONGs (organizações da sociedade civil). 
 
No Rio de Janeiro, por exemplo, uma resolução publicada no ano passado isentou todas as 
organizações sem fins lucrativos de interesse público de pagar o ITCMD. 
 
Em São Paulo, entidades como a FecomércioSP já se posicionaram em defesa suspensão do ITCMD 
sobre doações de empresas que empenham esforços para ajudar a combater os impactos do 
coronavírus. 
 
O especialista em direito tributário Caio Bartine, coordenador do Damásio Educacional e sócio do 
escritório HG Alves Advogados, também critica a cobrança do imposto sobre doações e defende ao 
menos uma isenção temporária diante da excepcionalidade do cenário de pandemia no país e 
também da resistência dos governadores em abrir mão de arrecadação diante do cenário de crise 
fiscal dos estados. 
 
“Há uma necessidade de análise pontual. Poderia colocar uma isenção com prazo determinado de 
duração enquanto da vigência da pandemia, ou até mesmo estabelecer uma data específica, até o 
exercício financeiro de 2021, por exemplo. Dessa forma, todas as doações que fossem direcionadas 
com intuito de auxílio em decorrência da pandemia estariam isentas desde que comprovadas 
determinadas condições", sugere o autor. 

 
Portanto, face ao exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à presente proposição, por 
reconhecerem a importância que ela traduz e assim possamos atingir o máximo do interesse 
público, facilitando assim a destinação dessas doações para o combate ao novo coronavírus (COVID-
19). 
 
Fonte: 
file:///D:/Downloads/Valor%20Econ%C3%B4mico%20+%20Eu%20&%20Fim%20de%20Semana

%2022-05-2020.pdf 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/20/doacoes-no-pais-superam-r-5-bilhoes-mas-

imposto-reduz-valores-destinados-no-combate-a-pandemia.ghtml 
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