
Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituição Estadual, submeto à
apreciação dessa augLtsta Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto
de lei que Dispõe sobre o Imposto sobre Transn'tissão Causa Mortis e Doação de quaisquer
Bens ou Direitos lfCD.

- O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por finalidade aprimorar e
reformularas normas do ITCD, atualmente, previstas nos arts. 121 al43 daLeine t.Si 0,de22
de dezembro de 1997, de forma a dotar o Eitado de uma legislação mais detalhada, moderna e
consentânea com a evolução dos atos sobre os quais decorre a incidência do imposto e
respectivos meios de ocorrência, visando a que se tenha maior segurança jurídica na sua
cobrança e fi scalizagão.

Essa proposta de lei específica para dispor sobre o imposto, como é em alguns
outros Estados, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, decorre da substancialidade das alterações que estão sendo propostas. O ITCD,
compreendido entre os imp_ostos de competência tributáiiu ao Estado de Mato Grosso do Sul,
será mantido no art. 2o daLei ne 1.810, d.e 1997, com acréscimo do § 2o para estabelecer que
será regulado por lei específica, aplicando-se as disposições da referidu t .iilo que couber e não
estiver excepcionado na lei específica.

Ressalta-se que, no contexto das mudanças que estão sendo propostas, o
presente projeto de lei inclui a expressa previsão de pagamento parcelado doi débitos do
imposto, cujas regras e procedimentos serão estabelecidos rio Regulamento do Imposto sobre a
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direltos (RITCD), a ser publicado
pelo Poder Executivo, bem como consolida o entendimento jurídico fiimado pélu lro"u.adoria-
Geral do Estado no sentido de que, no caso de extinção de usufruto, por renúncia ou por
falecimento do usufrutuário, o que ocorre é a consoliduiao au propriedadà plena nas mãos do
nu-proprietário, não constituindo tal evento fato gerador áo ,ef".ido'imposto.

Ante essas considerações, em virtude da natureza do mérito, solicito que a
tramitação do projeto de lei, em epígrafe, processe-se em regime de urgência, nos termos do art.237, combinado com o disposto no 4rt.238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIAL/MS)

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excelência e dos nobres pares
que compõem essa casa de Leis para a aprovação do presente projeto de lei.

MENSAGEM/GABGOVA4S/I\ie 5 4 / 2020 Campo Grande, 30 de novembro de2020.

Atenciosamente,

Ç*.*'*---""\1**'\
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÉA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o Intposto sobre Transntissão
Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou
Direitos QTCD).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. lo Esta Lei dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), compreendido na competência do Estado de
Mato Grosso do Sul, nos termos da alínea "b" do inciso I do caput do art. 2o daLei ne 1,810, de
22 de dezembro de 1997, observado o disposto no seu § 3o.

CAPITULO il
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA DO ITCD

Seção I
Da Incidência

Art. 2o O ITCD incide sobre transmissáo causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos.

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo consideram-se:

I - doação: qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite
bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio, ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou
presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus.

II - quaisquer bens ou direitos: os bens imóveis e os direitos a eles relativos, os
móveis, tais como, semoventes, mercadorias e qualquer parcela do patrimônio passível de
mercancia ou de transmissão, mesmo que representados por títulos, açõLs, quotas, certificados,
registros ou qualquer outro bem ou documento, assim como, dinheiro, hàver monetário em
moeda nacional ou estrangeira e título que o represente, depósito bancário e crédito em conta
corrente, depósito em caderneta de poupança e a prazo fixo, depósito em previdência privada,
quota ou par-ticipação em fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prázo, e qualquer outra
aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia.

§ 2" A transmissão de propriedade ou de domínio útil de bem imóvel e do
direito a ele relativo, situado no Estado de Mato Grosso do Sul, sujeita-se ao recolhimento do
ITCD, ainda que o respectivo processo de transmissão ocorra fora do território estadual, e, no
caso de doação, ainda que o doador, donatário ou ambos tenham domicílio ou residência em
outro Estado da Federação ou no exterior.

§ 3" O ITCD relativo a bens móveis, seus respectivos direitos, títulos e créditos,
é devido ao Estado em que se processar o inventário, arrolamônto, lavratura da escritura ou tiver
domicílio o doador.
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§ 4" o ITCD é exigível também no caso de sucessão provisória, sem
restituição do imposto pago, no eventual aparecimento do ausente.

prejuízo da
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Art. 3o A inçidência do ITCD alcança as seguintes mutações patrimoniais:

I - a sucessão legítima e testamentária, inclusive na instituição do fideicomisso;

II - a cessão, a renúncia ou a desistência, em favor de pessoa determinada ou
quandojá praticado algum ato de aceitação de herança;

III - a doação, ainda que a título de adiantamento da legítima;

IV - a instituição de usufruto por ato não oneroso;

V - a desigualdade de valores da partilha, como a decorrente de inventário,
arrolamento, separação ou divórcio;

VI - a transmissão patrimonial não onerosa decorrente de alterações societárias.

§ 1" O disposto neste artigo não se aplica aos direitos reais de garantia,

§ 2" A antecipação da legítima, a herança, o legado, ainda que gravados, e a
doação com encargo sujeitam-se ao imposto como se não o fossem.

§ 3o Para os efeitos do inciso Y do caput deste artigo, considera-se desigual
partilha na qual haja valor atribuído a herdeiro, meeiro, cônjuge ou companheiro, superior
fração ideal à qual fazjus.

§ 4" A hipótese de que trata o inciso I do caput deste artigo compreende,
também, a transmissão do montante acumulado na provisão constifuída com os aportes
financeiros realizados em planos de previdência privada e seguro de pessoas nas modalidades de
Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou outras
semelhantes e seus respectivos rendimentos, decorrente de resgate em razã,o do falecimento do
participante na fase de diferimento do plano.

Seção II
Do Fato Gerador

Art. 4o Considera-se ocorido o fato gerador:

I - na transmissão causa mortis, na data da abertura da sucessão legítima
testamentária, mesmo nos casos de sucessão provisória e na instituição de fideicomisso;

II - na doação, na data:

a) do respectivo ato ou fato, ainda que com reserva de direito real, a título de
adiantamento da legítima, ou cessão não onerosa;

b) da renúncia à herança ou ao legado em favor de pessoa determinada;

c) da partilha, que beneficiar uma das partes, em relação ao excedente de:

1. quinhão ou de meação, decorrente de processo judicial ou de escritura
pública;
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2. meaçáo, decorrente de dissolução de sociedade conjugal ou união estável, por
sentenga ou esçritura pública;

d) da instituição convencional de direito real;

III - na data da formalizaçáo do ato ou negócio jurídico, nos demais casos.

§ 1" Na impossibilidade de se determinar, na doação:

I - a data exata da ocorrência do fato gerador, considera-se como tal o primeiro
dia do mês em que o donatário recebeu a posse ou o direito sobre a coisa doada;

II - o mês exato do recebimento da posse ou do direito sobre a coisa doada,
considera-se como data da ocorrência do fato gerador o primeiro dia do respectivo ano civil.

§ 2" Nos casos de que trata a alínea "c" do inciso II do capul deste aftigo,
quando a partilha de bens for homologada judicialmente, considerar-se-á ocorido o fato gerador
nadata do trânsito emjulgado da respectiva decisão.

Art. 5o Ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros,
legatários, donatários ou beneficiários, mesmo que o bem ou direito, objeto da tributação, seja
indivisível.

CAPÍTULO III
DA IML]NIDADE E DA ISENÇÃO E DOS SEUS RECONHECIMENTOS

Seção I
Da Imunidade

Art. 6o São imunes ao ITCD:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - os templos de qualquer culto;

III - os partidos políticos, inclusive suas fundações;

IV - as entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos;

V - os livros, os jornais, os periódicos e o papel destinado à sua impressão;

VI - as transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agríria
(art. 184, § 5o, da CF/88),

§ 1" A irnunidade prevista no inciso I do caput deste artigo:

i - é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, vinculadas às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes;

iI - não alcança bens destinados à utilização como fonte de renda ou à
exploração econômica.
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§ 2o As imunidades previstas nos incisos Ii, iII e IV do caput deste artigo se
aplica a disposição do § 4o do art. 150 da Constituição Federal.

Seção II
Da Isenção

Art.7'São isentas do ITCD:

I - as doações ou transmissões causa mortis, nos casos em que o donatário,
herdeiro, legatário ou beneficiário, considerado individualmente, receber quinhão, legado, parte
ou direito cujo valor não exceda ao equivalente a 10.3i0 (dez mil e trezentas e dez) Unidades de
Atualização Monetária de Mato Grosso do Sul (UAM-MS), na data da ocorrência do fato
gerador do imposto;

II - as transmissões causa mortis de bem imóvel que:

a) sendo rural, a área transmitida não exceda a 10 (dez) hectares, e seu valor,
apurado em avaliação administrativa ou judicial definitiva, conforme o câso, não exceda ao
equivalente a 41.250 (quarenta e uma e duzentas e cinquenta) UAM-MS, na data da ocorrência
do fato gerador do imposto;

b) sendo urbano, apresente construção residencial de padrão popular ou
inferior e seja utilizado como habitação dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivo;

III - as transmissões ou as doações de imóveis realizadas pelos Municípios e
pelo Estado e suas autarquias, decorrentes de programas de regularízaçáo fundiária de interesse
social, loteamento de caráter social ou de programas habitacionais de interesse social, observado
o disposto no § 6o deste artigo;

IV - as doações de bem imóvel destinado a assentamentos rurais relativos ao
programa de reforma agráría.

§ 1" A isenção de que trata o inciso I do caput deste artigo se aplica aos casos
de tealização de mais de uma transmissão ou doação em favor de um mesmo donatário,
herdeiro, legatário ou beneficiário recebedor de bens ou direitos, até o momento em que,
consideradas em conjunto, as transmissões ou as doações excedam o limite estabelecido no
referido inciso.

transmissões:
§ 2o Para efeito do disposto no § lo deste artigo, serão consideradas as

I - entre os mesmos doador e donatário, realizadas no mesmo ano civir;

Ii - relativas ao mesmo espólio.

§ 3o Nas hipóteses de que trata o § 2o deste artigo, a partir do momento em que
a soma dos valores transmitidos ou doados sucessivamente ultrapassár o limite estabelecido no
inciso I do caput do mesmo artigo, o imposto:

excedente,
I - incidirá sobre todo o valor transmitido e não apenas sobre a parcela
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II - deve ser recalculado a cada nova transmissão, adicionando-se à base de
cálculo os valores dos bens ou direitos anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores do
imposto já pago.

§ 4" A fruição da isenção prevista na alínea "b" do inciso Il do caput deste
artigo depende de o interessado fazer prova do atendimento da condição relativa à construção
residencial de padrão popular ou inferior, nos termos do Regulamento.

§ 5" Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo:

I - a isenção do imposto aplica-se apenas aos casos de herança que tenha um
único imóvel a ser partilhado;

II - ainda que o bem imóvel tenha sido beneficiado com a isenção de que trata
o referido inciso, seu valor, apurado por avaliação administrativa ou judicial definitiva, será
incluído no valor total das transmissões para efeito da isenção prevista no inciso I do caput deste
artigo.

§ 6" Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, a isenção é condicionada a
que o beneficiário da regularização fundiária ou o possuidor do imóvel pertencente ao
loteamento declare, expressamente, que não possui outro imóvel em seu nome nem é
beneficiário de programas habitacionais do Governo Federal, Estadual ou Municipal, sob pena
de perda do benefício da isenção e de sujeição a outras consequências cabíveis, no caso de
inveracidade da declaração.

Seção III
Do Reconhecimento da Imunidade e da Isenção

4ft. 8o O regulamento disporá sobre o reconhecimento da imunidade e da
isenção do ITCD, observado, quanto às hipóteses de que tratam os incisos III e IV do art. 6o
desta Lei, os requisitos previstos no § 4o do art. 3o da Lei ne 1 .810, de 199i .

CAPÍTULO IV
DOS CONTRIBUINTES E DOS RESPONSAVEIS

Seção I
Dos Contribuintes

Aft. 9o São contribuintes do ITCD as pessoas físicas ou jurídicas que se
revistam da qualidade de herdeiros, legatários, donatários, beneficiários, cessionários ou
fiduciários, assim entendidas as pessoas em favor das quais se opere a transmissão de bens ou
direitos por doação ou por causa mortis.

Parágrafo único. Em
dos direitos a eles relativos, se o
contribuinte é o doador.
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donatário não residir nem for domiciliado no Estado, o

Seção II
Dos Responsáveis

Art. 10. São solidariamente obrigados ao pagamento do ITCD:



I - os tabeliães, registradores, escrivães e demais serventuários da justiça, em
relação aos atos praticados por eles ou perante eles, em razáo de seu ofício, sem observar as

disposições desta Lei, do seu regulamento e de outros atos normativos relativos ao imposto, ou
verificar os seus cumprimentos;

II - os titulares, administradores e servidores das demais entidades de direito
público ou privado onde se processem os registros, anotações ou averbações de doações,
quando, na prática dos respectivos atos, deixaram de observar as disposigões desta Lei, do seu
regulamento e de outros atos normativos relativos ao imposto, ou de verificar os seus
cumprimentos;

III - o doador, pelo ITCD devido pelo donatário inadimplente;

IV - a empresa, ou a instituição financeira ou bancária, a quem caiba a
responsabilidade pela prática de ato que implique a incidência do ITCD;

V - o detentor da posse de bem transmitido na forma prevista nesta Lei;

VI - os pais, pelo imposto devido pelos seus filhos menores;

VII - os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados ou
curatelados.

CAPÍTULO V
DOS DEVE,RES DOS CONTRIBUINTES, DOS RESPONSÁVEIS E DE TERCEIROS

Seção I
Dos Deveres do Contribuinte e do Responsável

Art. I 1. O contribuinte ou o responsável pelo pagamento do ITCD deve
preencher e enviar à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) a Guia do ITCD, em meio
eletrônico, no formato do programa disponível na página da SEFAZ
(http://www.sefaz.ms.gov.br) na Internet, contendo todos os dados e informações nela exigidos.

Parágrafo único. A Guia do ITCD, nos termos do caput deste artigo, deve ser
preenchida e instruída na forma e nos prazos estabelecidos no Regulamento.

Seção II
Dos Deveres de Terceiros

Art. 12. Os titulares de Tabelionatos de Notas, de Registro de Títulos e
Documentos e de Registro de Imóveis devem:

I - prestar à SEFAZ, nos termos do Regulamento, informações envolvendo
escrituras públicas relativas a operações de doação, instituição de usufruto ou de fideicomisso,
inventário, arrolamento ou de separação ou divórcio, bem como facultar aos seus agentes,
responsáveis pela fiscalização do imposto, o livre acesso a Livros, Registros, Fichas ou outros
documentos necessários à apuração do ITCD, independentemente do pagamento de
emolumentos;

II - exigir, como condição para o registro de formal de partilha, carta
acljudicação, alvarájudicial, sentença em ação de separação judicial, divórcio ou dissolução
união estável, bem como de escritura pública de doação de bem imóvel:
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a) o comprovante de quitação do ITCD, inclusive no aaso em que o pagamento
tenha sido realizado em parcelas;

b) declaração emitida pelo Fisco, no caso de inexigibilidade do ITCD.

Art. 13. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul
(DETRANIN4S) deve exigir, para registro da transferência de titularidade, nos casos de
transmissão causa mortis ou por doação de veículos, o comprovante de quitação do ITCD,
inclusive no caso em que o pagamento tenha sido realizado em parcelas, ou àecláraçao emitida
pelo Fisco, no caso de sua inexigibilidade, ainda que diante áe formal de partillra, carta de
adj udicação ou alvará j udicial.

Art. 14' As entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras
autorizadas e demais instituições financeiras devem:

I - disponibilizar à SEFAZ, nos termos do Regulamento, informações acerca das
operações de que trata o § 4" do art. 3o desta Lei sob sua administração;

II - exigir, como condição para o levantamento dos valores de que trata o § 4"
do art. 3o desta Lei, o comprovante de quitação do ITCD, inclusivs no caso em que o pagamento
tenha sido realizado em parcelas, ou declaração emitida pelo Fisco, nà .uro de sua
inexigibilidade.

Art. 15. A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS) deve:

I - disponibilizar à SEFAZ, nos termos do Regulamento, os atos relativos à
constituição, modificação ou à extinção de pessoas jurídicas nela arquivados, que constituam
fato gerador do ITCD;

II - exigir, como condição para o registro dos atos de que trata o inciso VI do
caput do art. 3o desta Lei:

a) o comprovante de quitação do ITCD, inclusive no caso em que o pagamento
tenha sido realizado em parcelas;

b) declaração emitida pelo Fisco, no caso de inexigibilidade do ITCD.

Art. 16. O regulamento disporá sobre deveres de outras entidades ou órgãos
públicos ou privados, relativos a registros datransferência de titularidade de bens ou de direitos,
nos casos de transmissáo causa mortis ou doações, e de atos relativos à constituição,
modificação ou à extinção de pessoas jurídicas, que óonstituam fato gerador do ITCD.

Art. 17 ' Para a comprovação da quitação do ITCD, os órgãos e as entidades a
que se referem os arts. 12 a 15 desta Lei, e outros que o regulamento estabelecer, devem exigirdo contribuinte ou do-responsável a apresentação-da Guiã do ITCD, hipótese em que o seuefeito comprobatório depende de sua autenticiáade e de sua situação, inàicada como ,.pago,,,
constatadas mediante consulta na página de validação da SEFAZ,-por meio do seu protocolo
Web.
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CAPITULO VI
DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CALCULO

Seção I
Da Alíquota

Art. 18. As alíquotas do ITCD ficam fixadas em:

| - 6% (seis por cento), nos casos de transmissáo causa mortis;

II - 3% (três por cento), nas hipóteses de doação de quaisquer bens ou direitos.

Art. 19. Sobrevindo alíquotas inferiores àquelas fixadas no art. 18 destaLei, por
decorrência de Resolução editada pelo Senado Federal, os percentuais nele previstos podem ser
reduzidos até o limite então estabelecido,

Seção II
Da Base de Cálculo

Art.20. A base de cálculo do ITCD é o valor venal dos bens ou direitos objeto
de transmissáo causa mortis ou de doação, observado o disposto no § 1o deste artigo, quando for
o caso.

§ 1o Observado o disposto nos §§ 2" a 5o deste artigo, a base de cálculo é:

I - na transmissáo causa mortis, processada:

a) mediante inventário, o valor dos bens ou dos direitos fixados por avaliação
judicial definitiva ou, na sua ausência, por avaliação administrativa;

b) sob o rito do arrolamento ou realizada por escritura pública, o valor dos bens
ou dos direitos fixados por avaliação administrativa;

II - na doação, inclusive nos casos de doação da nua-propriedade, o valor venal
dos bens ou dos direitos fixados por avaliação administrativa;

III - na cessão, renúncia ou desistência de herança ou legado, o valor venal do
quinhão ou do legado fixado por:

a) avaliação judicial definitiva, ou, na sua ausência, avaliação administrativa, na
hipótese de inventário;

b) avaliação administrativa, na hipótese de arrolamento ou por escritura pública;

IV - na diferença de valores partilhados, nos casos de separação/divórcio, o
valor venal dos bens e direitos atribuídos ao separando ou à separanda, rup"iio, á fraçao ideal à
qual faz jus, fixado por avaliação administrativa;

V - na instituição do usufruto, por ato não oneroso, 1/3 (um terço) do valor
venal do bem, fixado por avaliação administrativa;

vI - na instituição de fideicomisso, o valor venar do bem, fixado por:
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a) avaliação judicial definitiva, ou, na sua ausência, avaliação administratiyqna
hipótese de inventário;

b) por avaliação administrativa, na hipótese de arrolamento ou por escritura
pública;

VII - na transferência de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros
títulos de participação em sociedade simples ou empresária, o valor de mercado da sociedade,
apurado com base no montante do patrimônio líquido ajustado, proporcionalmente à quantidade
de ações, quotas ou títulos transferidos,

§ 2" No caso de plano de previdência privada ou qualquer outra forma de
aplicação financeira que envolva a capitalizaçáo de aportes financeiros, a base de cálculo
compreenderá tais aportes e respectivos rendimentos, apurados na data da ocorrência do fato
gerador.

§ 3o Na hipótese de o plano de previdência privada estar vinculado a algum tipo
de seguro de vida, a incidência tributária limitar-se-á aos valores investidos e seus respectivos
rendimentos, não alcançando eventual indenização securitária.

§ 4o No caso de ações negociadas em Bolsa de Valores, a base de cálculo será
determinada por sua cotagão de fechamento na data da ocorrência do fato gerador ou, na
ausência desse valor, no pregão mais recente realizado anteriormente à ocorrência do fato
gerador.

§ 5o Excluem-se da base
origem, autenticidade e preexistência à
aquelas acobertadas por seguro.

de cálculo do imposto as dívidas do falecido cuja
morte sejam inequivocamente comprovadas, salvo

Art.21. Para os efeitos do art. 20 desta Lei, valor venal é o valor de mercado do
bem ou direito na data da avaliação ou da reavaliação, conforme o caso, expresso em moeda
corrente nacional e em seu equivalente em UAM-MS.

Parágrafo único. O valor da base de cálculo
da UAM-MS ou índice que venha a substitui-la, até a data do

será atualizado segundo a variação
efetivo pagamento do tributo.

do § 1" do art. 20 desta Lei:{rt.22, Na hipótese de que trata o inciso VII

I - a obtenção do patrimônio líquido ajustado a valor de mercado terá por base a
análise do Balanço Patrimonial e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), relativos ao período de
apuração mais próximo à data da transmissão, facultado à SEFAZ, por intermédio dos seus
agentes responsáveis pela fiscalização do imposto, efetuar o levantamento de bens, direitos e
obrigações;

II - caso a empresa, cuja cota ou ação esteja sendo transmitida, possua, em seu
Ativo, bens imóveis ou direitos a eles relativos, tendo eles sido objeto de integraiização ou não,
a apuração da base de cálculo levarâ em consideração o valor venal atualizado dos referidos
bens ou direitos, nos termos dos art. 20 eZl desta Lei;

III - não será aceito como base de cálculo do imposto o valor nominal das ações,
cotas ou títulos, devendo-se apurar e avaliar o patrimônio real objeto de transmissão, inclusive
quando constatada a existência de bens imóveis compondo o ativo, exceto nos casos em que
ficar comprovada a existência de Passivo a Descoberto.
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Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, à transmissão
de acervo patrimonial de empresário individual.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO E DA REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA E DA RECLAMAÇÃO

Seção I
Da Avaliação e da Reavaliação Administrativa

Art. 23. O regulamento disporá sobre a avaliação e a reavaliação administraÍiva,
para efeito de determinação da base de cálculo do ITCD, inclusive no caso de realização de
lançamento de ofício, quando ainda não tiver ocorrido avaliação definitiva anterior.

Parágrafo único. Para efeito de avaliação ou reavaliação administrativa de bens,
a SEFAZ ftca autorizada a instituir ou a utilizar pauta de valores, nos termos do Regulamento.

{rt.24. Na avaliação administrativa, o procedimento da SEFAZ, por intermédio
do órgão fazendário responsável pela fiscalização do imposto, restringe-se à determinação da
base de cálculo, cabendo ao sujeito passivo, ciente da avaliação, proceder ao pagamento do
ITCD independentemente de qualquer outro pronunciamento fiscal.

Seção II
Da Reclamação

{rt. 25. O contribuinte ou o responsável que não concordar com a avaliação
administrativa pode apresentar reclamação, nos termos do Regulamento.

CAPÍTULO VIil
DO LOCAL, FORMA E PRAZO PARA PAGAMENTO

AÍt.26. O local, forma eprazo para o pagamento, inclusive parcelado, do ITCD
serão estabelecidos no Regulamento.

CAPITULO Ix
DOS ACRESCIMOS E DAS PENALIDADES

I-rt. 27. A falta de pagamento do ITCD, no todo ou em parte, ou o atraso no
pagamento, implica:

I - a atualização monetária do valor devido;

II - a exigência de juros de mora ate a data do pagamento;

III - no caso de pagamento espontâneo, sujeição do devedor a multa moratória

a) 0,SYo (cinco décimos por cento) do valor do imposto, quando o pagamento
ocoÍrer no dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

b) 1% (um por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até o
quinto dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;
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c) 2% (dois por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até o
décimo dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

d) 3% (três por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até
15" dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

e) 4% (quatro por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até
o vigésimo dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

f) 5% (cinco por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até o
25' dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

g) 6% (seis por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até o
trigésimo dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

h) 8% (oito por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer até o
sexagésimo dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito;

i) 11% (onze por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer a
partir do sexagésimo dia subsequente ao do vencimento regulamentar do débito.

Parágrafo único. No caso de pedido de parcelamento do pagamento do imposto,
nos termos do Regulamento, as multas de que trata o inciso III do caput deste artigo, se
cabíveis, deverão ser incluídas no parcelamento,

ITCD sujeita:
Art. 28. O descumprimento de obrigações principal ou acessórias relativas ao

I - o contribuinte ou o responsável, a multa de:

a) 20% (vinte por cento) do valor do imposto devido, na hipótese de falta de
requerimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da sucessào, da abertura do
processo judicial de inventário e partilha ou da nomeação do inventariante, quando houver
opção pela realização do inventário por meio de escritura pública;

b) 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, quando, preenchida e
enviada a Guia do ITCD, nos termos do Regulamento, não tiver havido o pagamentô do imposto
no prazo regulamentar;

c) 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto devido, quando, após
intimação fiscal, o contribuinte ou responsável realize o preenchimento e envio da Guia de
ITCD, nos termos do Regulamento, mas deixe de proceder ao pagamento do imposto no prazo
regulamentar;

d) 100% (cento por cento) do valor do imposto devido, nahipótese de falta de
pagamento do imposto quando não preenchida e enviada a Guia do ITCD nos termos do
Regulamento e no prazo estabelecido na intimação fiscal.

II - o contribuinte, o responsável ou o terceiro, a multa:

a) de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do imposto não pago, na
hipótese de sonegação de bens ou direitos ou de omissão ou falsificação de informações ou de
documentos que possam influir no cálculo do imposto;
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b) de 200% (duzentos por cento) do valor do imposto não pago, na hipótese de
falsificação ou adulteração do documento de arrecadação ou de utilizaçáo de documento
falsificado ou adulterado como comprovante de quitação do imposto;

c) equivalente a 500 (quinhentas) Unidades Fiscal Estadual de Referência de
Mato Grosso do Sul (UFERMS), nos casos em que embaraçar, dificultar, retardar ou impedir a
ação fiscal, por qualquer meio ou forma;

III - as pessoas, órgãos, entidades, sociedades seguradoras e instituições
financeiras que incorrerem em descumprimento de obrigações acessórias previstas nesta Lei ou
no seu Regulamento, a multa equivalente a 500 (quinhentas) UFERMS, por obrigação
descumprida.

§ 1" A aplicação das penalidades previstas neste artigo:

I - não exime o infrator do cumprimento da obrigação inobservada;

II - não é afastada pelo pagamento do imposto, no caso de infração referente ao
descumprimento de obrigação acessória.

§ 2o Desde que liquidadas juntamente com as demais partes componentes do
crédito tributário exigido, as multas previstas neste artigo serão reduzidas para:

| - 30% (trinta por cento) do seu valor, quando o devedor quitar o débito
constante da Guia do ITCD antes da lavratura de Auto de Lançamento e de Impoiiçao de Multa
(ALrM);

II - 40% (quarenta por cento) do seu valor, quando o devedor quitar o débito
exigido em ALIM até o vigésimo dia da sua intimação;

III - 50% (cinquenta por cento) do seu valor, quando o devedor quitar o débito
exigido em ALIM após o prazo a que se refere o inciso II, ou quitar o débito exigido na decisão
de primeira instância antes do julgamento administrativo final;

IV - 60% (sessenta por cento) do seu valor, quando, proferida a decisão de
segunda instância administrativa, o devedor quitar o débito confirmado na decisão condenatória,
até o trigésimo dia da intimação;

V - 70% (setenta por cento) do seu valor, quando, antes da inscrição em dívida
ativa, ou se já efetivada esta, antes do seu ajuizamento, o devedor quitar o débito.

§ 3o Não será aplicada multa aos casos em que, devido a imunidade, isenção ou
não incidência, não houver imposto a ser pago, calculado na Guia do ITCD, ressalvados os
casos de isenção parcial, nos quais o valor referente ao bem cuja transmissão ou doação esteja
isenta não integrará a base de cálculo da multa.

§ 4o Na hipótese de apuração, em uma mesma ação fiscal,
de mais de uma obrigação tributária de natureza acessória, conexas com
origem, aplicar-se-á apenas a multa mais grave.

de descumprimento
o fato que lhes deu

§ 5" O descumprimento de obrigação tributária de natureza principal e de
natuteza acessória em conexão com o fato que lhes deu origem, enseja a aplicaçãà, tão somente,
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das multas previstas nas alíneas "b","e" e "d" do inciso I, ou nas alíneas '1a» e"b» do inciso II
do caput deste artigo, conforme o caso.

§ 6o Ressalvadas as hipóteses de conexão previstas nos §§ 5o e 6o deste artigo,
as multas são cumulativas, nos casos em que se verifiquem mais de uma infração.

§ 7" A aplicação das penalidades previstas no inciso I e nas alíneas'oa" e "b" do
inciso II, ambos do caput deste artigo deve ser feita sem prejuízo da exigência do ITCD
atualizado, dos juros e dos demais acréscimos legais.

§ 8" As multas aplicadas com base no valor da UFERMS, quando não pagas até
a data do seu vencimento, devem ser atualizadas monetariamente, nos termos dos arts. 278 a
284 da Lei ns 1 ,810, de 1997 .

§ 9" No caso de parcelamento do débito, as reduções de multa previstas nos
incisos II a V do § 2o são, respectivamente, de:

| ' 50% (cinquenta por cento), 60% (sessenta por cento), 70% (setenta por
cento) e 800Á (oitenta por cento), quando o fracionamento for até 12 (doze) parcelas, mensais e
sucessivas;

Il - 60% (sessenta por cento),
90% (noventa por cento), nos casos em que
parcelas, mensais e sucessivas.

70% (setenta por cento), 80% (oitenta por cento) e

o fracionamento compreender mais de 12 (doze)

AÍt. 29. As penalidades previstas nos arts. 27 e 28 desta Lei também se aplicam
a qualquer pessoa, inclusive serventuário ou funcionário, que intervenha no negócio jurídico ou
na declaração e seja conivente ou auxilie na inexatidão ou omissão praticaáa, . 

-d"r.* 
,.,

aplicadas sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

CAPITULO X
DO LANÇAMENTO DO CREDITO TRIBUTÁruO

Art. 30. O lançamento do crédito tributário relativo ao ITCD, em decorrência de
ato de fiscalização ou quando, tendo havido a emissão da Guia do ITCD e a respectiva
avaliação, não ocorrer o pagamento no prazo estabelecido, deve ser realizado mediante a
lavratura de ALIM, pela autoridade fiscal competente.

§ 1o Ocorrendo pagamento parcial, o lançamento deve ser realizado em relação
à parte que deixou de ser paga,

§ 2" No caso em que tenha havido a emissão da Guia de ITCD, nos termos do
Regulamento, não havendo o pagamento do imposto no prazo regulamentar, o poder Executivo
pode estabelecer que, antes da imposição das multas previstas nas alíneas 'tb» a'.d» do inciso I e
nos incisos II e III do caput do afi. 28 desta Lei, seja realizada a cobrança administrativa do
imposto, com base na referida Guia, lavrando-se o ALIM apenas nos casos em que, visando a
sua cobrança executiva ou a prevenção da decadência, houver a necessidade de ssconstituir, de
forma integral ou parcial, o crédito tributário relativo aos respectivos fatos geradores.

§ 3'Na hipótese da cobrança administrativa a que se refere o § 2o deste artigo:

I - o imposto devido deve ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros
de mora e da multa moratória previstos no art. 27 destaLei;
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II - a falta de pagamento ou de parcelamento do crédito tributário no prazo
estabelecido na intimação torna exigíveis as multas previstas nas alíneas 'tb)' a"d)' do inciso I e
nos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei, aplicáveis aos respectivos casos.

§ 4o Nos casos em que, tendo sido intimado a apresentar comprovante de
pagamento do imposto ou a prestar esclarecimentos, o sujeito passivo, no prazo da intimação,
preencher a Guia de ITCD e realizar o pagamento do crédito tributário, observado o disposto no
inciso I do § 3o deste artigo, a lavratura do ALIM dever ser feita apenas em relação à parte do
crédito tributário que eventualmente não for paga, relativamente aos respectivos fatos geradores.

§ 5'Aplica-se o disposto no § 2o e no inciso I do § 3" deste artigo, nas hipóteses
em que o sujeito passivo ou seu representante, espontaneamente, efetuar o pagamento do
imposto não recolhido no prazo regulamentar antes da cobrança administrativa.

§ 6o Fica o Secretário de Estado de Fazenda autorizado a dispensar a lavratura
do ALIM nos casos de valores diminutos.

Art. 31. Nas situações em que o direito de a Fazenda Pública Estadual constituir
o respectivo crédito tributário estiver na iminência de ser extinto, a lavratura do ALIM para
prevenir a decadência deve ser realizada concomitantemente com a avaliação ou a reavaliação.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo:

I - a lavratura do ALIM para prevenir a decadência não exclui o direito de o
sujeito passivo apresentar reclamação, nos termos do Regulamento;

II - no caso de reclamação contra o valor da avaliação administrativa, o prazo de
que trata a alínea "c" do inciso I do § 1o do art. 48, da Lei ns 2.315, de 2i de outubro de 2001,
conta-se da data da ciência da decisão sobre a reclamação ao contribuinte ou ao responsável;

m - a decisão sobre a reclamação não vincula os órgãos julgadores
administrativos;

IV - não tendo havido o preenchimento e o
do Regulamento, deve ser exigida a multa de que trata
independentemente de intimação fi scal.

envio da Guia de ITCD, nos termos
o artigo 28, inciso I, alínea "d",

Art. 32. Aplica-se, em relação à extinção do direito de constituição do crédito
tributário relativo ao ITCD, penalidades e demais componentes, o disposto no art. 250 dalei ne
1.810, de 1997, observado, como termo inicial de contagem do prazo previsto no inciso I do
caput do referido artigo, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que aFazend,apública
Estadual estiver de posse de todos os dados e informações sobre a ocorrênàia do fato gerador do
imposto e identificação dos sujeitos passivos, indispensáveis à realizagão do lançamenlo.

Art.33. A autoridade fiscal poderá desconsiderartotal ou parcialmente atos ou
negócios jurídicos, nos casos em que, a despeito de alegadamente onerosos, o adquirente não
dispuser de capacidade financeira ou a contrapartida tiver valor significativamente inferior ao
valor de mercado do bem ou direito adquirido, devendo ser observaão os procedimentos de que
tratam os parágrafos deste artigo ou estabelecidos no Regulamento.

§ 1o Para aplicar a desconsideração do ato ou negócio jurídico a que se refere o
caput deste artigo, após o início da ação fiscal a autoridade fiscal deverá intimar o sujeito
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passivo a prestar esclarecimentos e informações, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data
da intimação, sobre os fatos, causas, motivos e circunstâncias que justifiquem a prática do ato
ou do negócio jurídico, capazes de afastar ou não a premissa de falta de capacidade financeira
ou de desproporção do valor atribuído.

§ 2o Caso não seja atendida a intimação a que se refere o § 1o deste artigo, ou
sendo insuficientes as informações ou esclarecimentos prestados, a autoridade fiscal
providenciará a lavratura de ALIM, descrevendo o ato ou negócio jurídico e a justificativa de
sua desconsideração.

CAPÍTULO XI
DA AUTORREGULAzuZAÇAO

Art. 34. O Regulamento disporá sobre a aplicação ao ITCD da
autorregularizaçáo prevista no § 6o do art, 33 da Lei ns 2.315, de 2001 .

CAPÍTULO XII
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 35. Compete à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) afiscalizaçáo, judicial
e extrajudicial, de todos os atos relativos ao iTCD, sem prejuízo das atribuições próprias da
SEFAZ.

Parágrafo único. No caso de fatos sujeitos ao ITCD ou de infração à legislação
tributária, relativos ao referido imposto, constatados no exercício da competência de que trata
este artigo, a PGE deve representar à SEFAZ sobre os fatos ou as irregularidades apuradas,
encaminhando-lhe as provas que coletar, para fins de lançamento do imposto e da imposição de
multa cabível.

Art. 36. Na hipótese de inventário ou arrolamento processado fora do Estado, a
carta precatória recebidapara avaliação de bens não poderá ser devolvida sem a intimação da
Fazenda Pública e a prova de quitação do imposto devido.

Art. 37. Aos membros do grupo TAF, visando à execução de suas atribuições
próprias, no âmbito da SEFAZ, fica autorizado o acesso aos processos judiciais que envolverem
a transmissão ou a partilha de bens.

CAPÍTULO XNI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITOzuAS E FINAIS

Art. 38. No caso de doação com reserva de usufruto ocorrida ate a data do início
de vigência desta Lei, a parcela do imposto, relativa a 1/3 (um terço) da base de cálculo
correspondente ao valor venal do imóvel ao tempo da ocorrência do fato gerador, caso não tenha
sido paga por ocasião da doação, englobada, ou separadamente, com a parcela do irnposto
relativa aos 213 (dois terços) da base de cálculo, deve ser paga pelo àonatário no prazo
regulamentar.

Parágrafo único, Na hipótese de que trata este artigo, a Guia de ITCD deverá ser
preenchida e enviada, na fonna prevista em Regulamento, no prazo de 90 (noventa) dias,
contado da data em que ocoÍrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da
propriedade, em favor do nu-proprietário, sujeitando-se, no caso de descumprimento, às
disposições e penalidades previstas nesta Lei, em especial, às previstas nas alíneàs "b", '0c,, e
"d" do inciso I do seu art.28.
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Art. 39. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data de sua publicação.

Art. 40. Acrescenta-se o § 3o ao art. 2o daLei ne 1.810, de22 de dezembro de

1997, com a seguinte redação:

"Art. 2o

§ 3'O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD) fica regulado por lei especifica, com aplicação subsidiária
das disposições desta Lei, no que couber e não for contrário à referida lei
específica." (NR)

Art. 41 . Ficam revogados os afts. 121 a 143 da Lei ne I .810, de 22 de dezembro
de 1997, que compõem o Título III - Do Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação
de Quaisquer Bens ou Direito (ITCD), da referida Lei.

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

i - a partir da data em que atendida a anterioridade tributária anual e a
nonagesimalde que tratam as alíneas '6b" e 

((c" do inciso III do art. 150 da Constituição Federal,
quanto ao disposto na alínea "a" do inciso Il do caput, no inciso I do § 3o e no inciso I do § 5"
do art. 7o e no inciso II do caput do art. 20 desta Lei;

II - após decorridos noventa dias da data da publicação desta Lei, quanto à
revogação da alínea "a" do inciso II do caput e no § 3o do art. 126 e no inciso VII do capuÍ do
art.127 da Lei ns 1.810, de22 de dezembro de 1997;

IiI - a partir da sua publicação, quanto às demais disposições.

Campo Grande,

__\ (_
'\ 
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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