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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 

DE CONTAS.  
 

 

PROJETO DE  Lei Nº 61/2018 

 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL – BRUNO LAMAS 

 

EMENTA: Altera a redação do caput do art. 30 da Lei nº 

10.011/2013, que dispõe sobre o Imposto de Transmissão 

Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 

(ITCMD), definindo seu pagamento de forma parcelada. 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 61/2018, de iniciativa do 

Deputado Bruno Lamas, cujo conteúdo, em síntese “Altera a 

redação do caput do art. 30 da Lei nº 10.011/2013, que dispõe 

sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de 

Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), definindo seu pagamento de 

forma parcelada, nos seguintes termos: 

 

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.”  
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(...)  

 

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

publicação, produzindo efeitos a partir do ano 

subsequente à sua vigência. 

 

 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

 

“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.(...)” 

 

 

 A matéria foi protocolada em 13.03.2018 e lida no 

expediente da sessão do dia 19.03.2018. Não consta, nos autos, 

até o momento, evidência de publicação da matéria no Diário 

do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, que a mesma não 

prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). A Diretoria de 

Redação ofereceu estudo de técnica legislativa à fl. 06 dos autos. 

 

 Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para 

esta Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do 

art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, 

combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 
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A propositura recebeu o Parecer nº 166/2018 pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação com a adoção de emenda.  

 

Agora, a matéria vem a esta douta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas para exame e parecer de mérito, na forma do art. 42 e 43 

do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Bruno Lamas, 

“Altera a redação do caput do art. 30 Lei n.º 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”. 

 

Descrito o objeto da proposição devemos ressaltar que o 

parecer desta Comissão abrange apenas a análise do seu mérito, 

estando prejudicada qualquer análise sob ponto de vista diverso 

que compete às outras comissões, nos termos regimentais.  

 

É importante ressaltar que a análise de mérito desta 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas deve avaliar apenas o caráter 

financeiro-orçamentário da proposição. 
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 Após detida análise da matéria, verificamos que, com sua 

aprovação, o estado do Espírito Santo não terá nenhum gasto 

suntuoso que poderá repercutir negativamente nas finanças 

públicas, razão pela qual sugerimos aos ilustres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2018 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, é pela 

Aprovação do Projeto de Lei nº 61/2018, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas. 

 

Plenário Rui Barbosa, em             de                      de 2018. 

 

 

_______________________________________ PRESIDENTE 

 

__________________________________________ RELATOR 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________MEMBRO 
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