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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

Proposição: Projeto de Lei nº 23/2019. 

Autor: Deputado Bruno Lamas. 

Assunto: Altera a redação do art. 30 da Lei nº 10.011, de 20 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. 

 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar em alterar a redação do art. 30 da Lei nº 10.011, de 

20 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. 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

05.02.2018 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 07 do mesmo mês, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência, determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes e a Mesa Diretora, após 

cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno.  

Após serem juntados estudo de técnica legislativa e manifestação 

favorável da Procuradoria da Assembleia Legislativa, a matéria recebeu parecer 

de nº 056/2019, na Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, que conclui pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa.  
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Por derradeiro, a matéria vem a esta Douta Comissão para exame de 

mérito e parecer, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

       Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Comissão se cinge a análise de mérito, quanto ao aspecto econômico e 

financeiro, que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, 

assim como a receita pública, em conformidade com o artigo 42, incisos V e XIX, 

do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista 

diverso, que compete, regimentalmente, as demais comissões permanentes. 

      Assim, passamos a análise da justificativa do presente Projeto:  

 

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.  
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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. 

 

  Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a 

proposição tem como objetivo principal, auxiliar os grupos econômicos familiares 

na realização de um planejamento sucessório, permitindo assim, um melhor 

controle patrimonial, dispensando a necessidade de inventariar os bens no futuro, 

com uma redução da carga tributário. 

  Cabe registrar que o Projeto de Lei nº 23/2019 não promove renuncia 

fiscal, mas, tão somente, prevê a possibilidade de parcelamento do valor devido 

a título de obrigação tributária principal, decorrente da incidência de fato 

gerador do ITCMD, o que se afigura de total interesse público.  
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              Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

PARECER Nº                  /2019 

 A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela Aprovação do Projeto de 

Lei nº 23/2019, de autoria do Deputado Bruno Lamas. 

 

 Sala das Comissões, em         de                     de 2019. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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