
ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N° 150/88.
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ESTADO DE RONDÔNIA

Assembléia Legislativa

Institui o imposto sobre a trans
missão "causa mortis" e doação
de quaisquer bens ou direitos.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, decreta:

Art. 12 - Fica instituído o imposto sobre a transmissão
"causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos.

Art. 22-0 imposto de que trata esta Lei tem como fato
gerador a transmissão "causa mortis" ou a doação, a qualquer titulo, de:

I - propriedade ou domínio útil, de bem imóvel;

II - direitos reais, sobre bens imóveis;

III - bens móveis, direitos, títulos e créditos.

Art. 32 - Para os efeitos desta Lei, adotam-se os concei
tos de bem móvel e imóvel, transmissão "causa mortis" e doação constantes
da lei civil.

ocorrer:

Art. 42 - É dispensado do pagamento do imposto quando

I - aquisição, por transmissão "causa mortis" do
imóvel destinado exclusivamente a moradia do cônjuge supérstite ou herdei
ro desde que outro não possua; ~~

II - a aquisição para transmissão "causa mortis" de
imóvel rural com área não superior a 100 (cem) hectares, de cuja explora
çao de solo dependa o sustento da família do herdeiro ou cônjuge supérsti
te e que tenha cabido por partilha;

III - a transmissão originária do imóvel rural, com
o objetivo de implantar o programa de reforma agrária instituído pelo go
verno. —

Art. 52-0 contribuinte do imposto é:

I - o herdeiro ou legatário, no caso de transmis
".sao causa mortis ;

II - o donatário, no caso de doação.

Parágrafo único - São solidariamente responsáveis pelo
pagamento do imposto devido pelo contribuinte:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários

de oficio, as empresas, instituições financeiras e bancárias e todos aque
les a quem caiba a responsabilidade do registro ou a prática do ato que im
plique na transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos direitos e ações.

Art. 62 - A base de cálculo do imposto é o valor dos
bens ou direitos, ou o valor dos títulos ou créditos transmitidos ou doa
dos.
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§ 12 - Quando o imposto incidir, sobre a transmissão ou
doação de bens imóveis, atender-se-ã ao seguinte:

I - o lançamento será efetuado pela repartição fa
zendária da situação do imóvel;

II - as informações relativas a identificação do
imóvel, necessárias para o lançamento e para o controle do imposto, serão
remetidas, no prazo e na forma indicados em Resolução:

a) pelo escrivão da Vara em que tramite o pro
cesso de inventário ou arrolamento, no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da data do ajuizamento do feito, ou da juntada do rol discriminativo dos
bens, se este nao acompanhar a inicial;

b) pelo titular do cartório em que for lavrada
a escritura de doação, antes da lavratura da mesma;

c) pelo titular do ofício de registro de imó
veis, caso o donatário ou o herdeiro do bem não apresente, junto com a es
critura de doação, ou com a sentença de partilha, o comprovante de recolhi
mento do imposto.

III - a sentença de partilha, no processo de inventa
rio, só será proferida após a prova de pagamento do imposto.

§ 22 - Depende da comprovação do pagamento do imposto de

I - a lavratura da escritura pública de doação de

vido:

bem imóvel;

II - a transmissão, no registro de imóveis, da es
critura pública de doação, e da sentença de partilha, proferida em proces_
so de inventário ou arrolamento.

§ 32 - A base de cálculo terá o seu valor revisto e atua

lizado, mediante reavaliação, sempre que a Fazenda Estadual constatar alte
ração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, ou vicio na avalia

çao anteriormente realizada.

Art. 72 - Nas doações com reserva do usufruto ou na sua

instituição gratuita em favor de terceiro, o valor dos direitos reais do
usufruto, uso de habitação, vitalício ou temporário, será igual ã metade
do valor total do bem, correspondendo o valor restante à propriedade sepa
rada daqueles direitos.

§ 12 - À constituição e ã extinção de usufruto aplicam-
se as normas relativas ã sua instituição.

§ 22 - Quando houver pluralidade, com individualizaçao
de usufrutuarios, o valor do imposto será proporcional ã parte conferida a
cada usufrutuário ou proprietário.

§ 32 - Os bens indivisos serão considerados como perten
centes a um só proprietário e aquele que for lançado terá direito de exi.
gir dos condôminos as parcelas que lhes couberem.

Art. 82 - Nas transmissões de unidades autônomas que se
constituírem em casas térreas, assobradadas ou divididas em planos horizon
tais vinculadas a contrato de construção, o imposto será calculado sobre o
valor da fração do terreno e o preço da construção já edificada até a ép£
ca da transmissão.

Art. 92 - As alíquotas do imposto sao:
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I - 50% (cinqüenta por cento) da alíquota máxima
aplicável, fixada pelo Senado Federal, quando a base de cálculo for infe
rior ou igual ao equivalente a 1.000 (um mil) Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN;

II - 75% (setenta e cinco por cento) da alíquota má
xima aplicável, fixada pelo Senado Federal, quando a base de cálculo for
superior a 1.000 (um mil) 0TNs:e inferior ou igual a 3.000 (três mil) 0TN's.

III - 100% (cem por cento) da alíquota máxima aplica
vel, fixada pelo Senado Federal, nos demais casos.

Art. 10-0 imposto é pago:

I - tratando-se de bem imóvel no local de sua apli
cação;

II - tratando-se de bem móvel, títulos e créditos,
no local onde se processar o inventário, o arrolamento ou a partilha ami
gável, ou ainda, tiver domicílio o doador;

III - no domicílio do herdeiro, legatário ou donatá
rio se o "de cujus" possuía bens, era residente, domiciliado ou teve o in
ventario processado no exterior, bem como se o doador lá tiver seu domici
lio ou residência.

Art. 11-0 imposto é pago na época, prazo e forma esta
belecida em Resolução da Secretaria de Estado da Fazenda, ressalvados os

casos especificamente disciplinados nos artigos seguintes desta Lei.

Art. 12-0 pagamento do imposto, nas transmissões por
ato entre vivos, realizar-se-á:

I - nas transmissões por escritura publica, ou pro
curação em causa própria, antes de lavrado o respectivo instrumento;

II - nas transmissões por instrumento particular,
mediante a apresentação deste ã repartição fiscal, dentro de 30 (trinta)
dias.

Art. 13 - Nas transmissões "causa mortis", o pagamento
do imposto realizar-se-á dentro de 30 (trinta) dias da data em que transi
tar em julgado a sentença homologatória do cálculo ou da partilha amigável.

Parágrafo único - Quando o debito total do imposto, nas
transmissões "causa mortis", exceda a 100 (cem) UPF (Unidade Padrão Fis
cal), ou nao excedendo essa quantia, se os beneficiários foram menores, po
dera o Secretário de Estado da Fazenda permitir o recolhimento em presta
çoes mensais de numero nunca superior a 20 (vinte), conforme prevista em
Resolução.

Art. 14 - Pode a Secretaria de Estado da Fazenda deixar

de aceitar o valor declarado pela parte nas transmissões de propriedade ou
de direitos em relação às quais não tenha sido realizada a avaliação judi
ciaria, na forma de lei civil.

Art. 15 - Se o valor estipulado pela autoridade fiscal
nao for aceito pela parte, poderá esta requerer a avaliação contraditória,
observadas as prescrições dos parágrafos seguintes.
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§ 12 - A avaliação será precedida de termo de compromis
so, no qual a autoridade fiscal e o contribuinte mencionarão os valores
que, respectivamente, atribuírem ao imóvel, indicando cada qual um perito
e um suplente, judicialmente capazes e habilitados para tal fim, com com
petÔncia para eleger, no caso de laudos discordantes, um terceiro desempa
tador.

§ 22 - A avaliação deverá ser feita no prazo de 5 (cinco)
dias, sendo submetida ã homologação do representante da Fazenda da jurisdi
ção.

§ 32 - Em se trantando de bens que exijam conhecimentos
técnicos, para garantir a segurança da avaliação, os peritos indicados pe
Ias partes deverão preencher as condições indispensáveis, na forma da lei
civil.

§ 42 - Somente se negará homologação ã avaliação se ocor
rer vício no seu processamento ou flagrante desacordo entre os valores
atribuídos pelos árbitros em transmissões de bens da mesma espécie e cate
goria.

Art. 16 - Os procedimentos administrativos relativos à
avaliação interromperão a fluência do prazo previsto para pagamento do tri
buto, reiniciando-se sua contagem a partir da ciência ao contribuinte da
homologação de que trata o parágrafo 22 do artigo anterior.

Art. 17 - Os escrivães das varas em que tramitarem os
processos de inventário, arrolamento e arrecadação de bens, deverão reme
ter ã repartição fazendária da sede da Comarca, cópia das declarações dos
bens, direitos, títulos ou créditos, transmitidos.

§ 12 - A remessa deverá ser feita no prazo de 10 (dez)
dias a contar da data do ajuizamento do feito, ou da juntada do rol discri

minativo dos bens ao processo, quando este nao acompanhar a petição ini
ciai, e deverá conter os dados relativos a qualificação do inventariante.

§ 22 - 0 descumprimento do disposto neste artigo sujeita
o escrivão do feito ã multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do impôs
to atualizado monetariamente.

Art. 18 - Quando a transmissão da propriedade, domínio
útil, direitos, titulos ou créditos necessitar de ato praticado por ofi
ciai do registro publico ou notarial, ou seu preposto, será exigida do in
teressado a comprovação do pagamento do imposto, quando devido.

Art. 19 - Fica sujeito ã multa de 100% (cem por cento) do
valor do imposto devido, aquele que praticar qualquer ato sujeito ao paga

mento do tributo sem a comprovação de seu recolhimento, ou que deixar de
propor, dentro do prazo legal, processo de inventário ou arrolamento.

Art. 20 - As autoridades judiciárias e os serventuários
de justiça que deixarem de dar vistas dos autos ã Fazenda Pública, nos ca
sos em que a isso estão obrigados, ficam sujeitos ã multa correspondente
a 10% (dez por cento) sobre o imposto devido, limitada ao mínimo de 1 (uma)
Obrigação do Tesouro Nacional - OTN.

Art. 21-0 herdeiro, legatário ou donatário fica sujei
to ã multa de 1% (um por cento) sobre o valor dos bens imóveis transmiti
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dos ou doados, sem prejuízo de outras sanções legais, quando nao se apre
sentar ao órgão fazendãrio, para fins de determinação da base de cálculo
do imposto, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do ajuizamento
da petição inicial de abertura de inventário ou arrolamento, da leitura
do testamento ou do ato da doação.

Art. 22-0 atraso no pagamento do imposto no prazo devi
do sujeitará o infrator ao pagamento de multa de 20% (vinte porcento), cal
culada sobre o valor do imposto atualizado monetariamente.

§ 12 - Cumulativamente ã multa prevista neste artigo, se
rao exigidos juros de mora de 1% (um por cento), por mês ou fração.

§ 22 - A Fazenda Estadual, por seu representante, como
credora da herança pelos tributos nao pagos, poderá requerer a ação de so
negados de acordo com os artigos 1782 e 1784 do Código Civil, se outros in
teressados nao o fizerem.

Art. 23 - Compete ã Secretaria de Estado da Fazenda, ao
Ministério Público e ã Procuradoria Geral do Estado, a fiscalização da co
branca do imposto sobre o patrimônio de que trata esta Lei.

Art. 24 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secreta
ria de Estado da Fazenda, através de Resolução ou de respostas a cônsul
tas.

Art. 25-0 imposto de que trata esta Lei será calculado
ã alíquota de 5% (cinco por cento).

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
çao, produzindo efeitos a partir de 12 de março de 1989.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 30 de dezembro de 1988.
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Tenho a honra de submeter a elevada

apreciação e deliberação de Vossas Excelências o anexo Projeto de
lei que " Institui o Imposto sobre a transmissão "causa mortis" e

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos".

Senhores Deputados:

0 Imposto sobre Transmissão " causa mor

tis" e sobre a Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, diferencia-se

do ITBI por varias razões:-o ITBI só alcançava as transmissões de
bens imóveis ou de direitos a ele relativos.

0 novo imposto alcança quaisquer bens

direitos, títulos e crédit os

0 ITBI alcançava tanto as transmissões

"inter vivos" corno as "causa mortis".

0 novo tributo alcança as doações por

ato entre-vivos e as transmissões "causa mortis".

Vale ressaltar, ainda, que a alíquota

do tributo serã de 10% (dez por cento) até que o Senado Federal

fixe o limite máximo de acordo com a sua competência constitucio
nal

^Aypar desses esclarecimentos, espero me
recer a preciosa e elevada/compreensão de Vossas Excelências no que

se refere ao alto significado eoportunidade do presente Projeto de
Lei
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Com os mais sensibilizados e antecipa

dos agradecimentos, reafirmo a Vossas Excelências os melhores pro

testos de estima e especial consideração.

XL

X-

JERONIMO GARCIA DE SANTANA

Governador
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1-

Institui o Imposto Sobre a
Transmissão "causa mortis"
e doação de quaisquer bens
ou diretos.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDÔNIA DECRETA:

Art. 1Q - Fica instituído o Imposto so
bre a Transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer
bens ou direitos.

Art. 29 - 0 imposto de que trata esta
lei tem como fato gerador a transmissão "causa mortis"
ou a doação, a qualquer título, de :

bem imóvel;

créditos

propriedade ou domínio útil, de

II - direitos reais, sobre bens imóveis;

III - bens móveis, direitos, títulos e

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, a
dotam-se os conceitos de bem móvel e imóvel, transmis
são "causa mortis" e doação constantes da lei civil.

Art. 4° - É dispensado do pagamento do
imposto quando ocorrer:

•

I - aquisição, por transmissão "causa
mortis" do imóvel destinado exclusivamente a moradia
do cônjuge supérstite ou herdeiro desde que outro não
possua;

II - a aquisição, por transmissão "cau
sa mortis" de imóvel rural com área não superior a 20 (vin
te) hectares, de cuja exploração de solo dependa o sus
tento da família do herdeiro ou cônjuge supérstite e
que tenha cabido por partilha;

111 - a transmissão originária do imóvel
rural,^com o objetivo de implantar o programa de refor
ma agrária instituído pelo governo. —

Art. 59 - O contribuinte do imposto é:

I - o herdeiro ou legatário, no caso de
transmissão "causa mortis";

II - o donatário, no caso de doação.

Parágrafo Onico - São solidariamente
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responsáveis pelo pagamento do imposto devido pelo con
tribuinte: —

I - os tabeli aes, escrivães e demais

n

ponsabilidade do registro ou ^a praticaTo ato"~que "ii
plique na transmissão de bem

serventuarios^de ofício,as empresas,instituições finai
:!Ü!L?^a"CaíÍaS e.todos aqueles a quem caiba a rei

a^prãtica do ato que iü
móvel ou imóvel e respec

tivos direitos e ações

- . Art- 6Q - A base de calculo do imposto
e o valor dos bens ou direitos, ou o valor dos títulos
ou créditos transmitidos ou doados.

§ 19 - A base de cálculo do imposto se
ra atualizada monetariamente, até a data de seu efetT
vvo pagamento. —

§ 29 - Quando o imposto incidir sobre
a transmissão ou doação de bens imóveis, atender-se-á
ao seguinte:

.. - _ ,Z " ° lançamento será efetuado pela re
partição fazendaria da situação do imóvel; ' ~

P. ~ . _ II - as informações relativas â identi
iicaçao do imóvel, necessárias para o lançamento e
ra o controle do imposto, serão remetidas, no
e na forma indicados em Resolução:

pa

prazo

a) pelo Escrivão da Vara em que trami
te o processo de inventário ou arrolamento, no prazo"
de 15 (quinze) dias, contado da data do ajuizamento do
feito, ou^da juntada do rol discriminai
se este nao acompanhar a inicial; -vo dos bens,

c i b) Pel° titular do cartório em ane

ta\L\lr;Ta escritura de doacS°-antes d* *"-*£:

do i^osto? P"rtllha' ° co-Provante de recolhimento

^r^^^^*^^
to do imposto

doação de bem

veis, da escr

- debende. da comprovação do
cio :

pagamen

a /Lavratura da escritura pública de
G ±_ J

/transmissão, no registro de imó
Publica de doação, e da sentença dê
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partilha, proferida em processo de inventário ou
lamento.

arro

§ 49 - A base de cálculo terá o seu va
lor revisto e atualizado, mediante reavaliação, sempre
que a Fazenda Estadual constatar alteração no valor
venal dos bens ou direitos transmitidos, ou vício na
avaliação anteriormente realizada.

usufruto ou
Art. 79 - Nas doações com reserva do

na sua instituição gratuita em favor de
terceiro, o valor dos direitos reais do usufruto, uso
de habitação, vitalício ou temporário, será igual à
metade do^valor total do bem, correspondendo o valor
restante a propriedade separada daqueles direitos.

§ 19 - À constituição e ã extinção de
usufruto aplicam-se as normas relativas â sua institui
çao. —

. ,. .̂ . _ § 2Q _ Quando houver pluralidade, com
mdividualizaçao de usufrutuarios, o valor do
será proporcional à parte conferida a cada
rio ou proprietário.

imposto
usufrutuã

§ 39 - Os bens indivisos serão conside
rados como pertencentes a um só proprietário e aquele"
que for lançado terá direito de exigir dos
as parcelas que lhes couberem.

condôminos

a„.- Art- 8Q ~ Nas transmissões de unidades
autônomas que_se constituírem em casas térreas, asso
írconr^°U,dlVÍdÍ?aS ~m Plan°s h°riz°ntais vinculadaia contrato de construção, o imposto será calculado so
cão iãV^°F' Vraí'° d? terren° e° Pre^° da construção Da edificada ate a época da transmissão.

Art. 99 - As alíquotas do imposto sã
o:

_,„. - . I 7 50% (cinqüenta por cento) da ali
quota máxima aplicável, fixada pelo Senado Federal-
quando a base de calculo for inferior ou igual ao
/alente a 1.000 (um mil) Obrigações do Tesouro
nal - OTN;

II

equi

Nacio

75% (setenta e cinco por cento) ds
alíquota máxima aplicável, fij— ^i_a uctxima aplicável, fixada pelo Senado Federal

OTNn^nfbaSe ^ CálCUl° f°r SU^°r a1.000 (um míí)OTN e inferior ou igual a 3.000 (três mil) OTN-) OTN ;

^0? (cem por cento) da alíquota
-xfada pelo Senado Federal, nos de

IIÍ
máxima aplicável,,
mais casos.

de sua aplicaç

rt'/10 - ° imposto é pago:

tratando-se de bem imóvel no local
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II - tratando-se de bem móvel, títulos
e créditos, no local onde se processar o inventário, o
arrolamento ou a partilha amigável, ou ainda,tiver do
mieilio o doador;

III - no domicílio do herdeiro, legatá
rio ou donatário se o "de cujus" possuía bens, era resi
dente, domiciliado ou ^eve o inventário processado nõ
exterior, bem como se o doador lá tiver seu domicílio ou
residência.

Art. 11-0 imposto é pago na época,
prazo e forma estabelecida em Resolução da Secretaria
de Estado da Fazenda, ressalvados os casos especifica
mente disciplinados nos artigos seguintes desta lei. _

Art. 12-0 pagamento do imposto, nas
transmissões por ato entre vivos, realizar-se-á:

I - nas transmissões por escritura pú
blica, ou procuração em causa própria, antes de lavrado
o respectivo instrumento;

II - nas transmissões por instrumento
particular, mediante a apresentação deste à repartição
fiscal, dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 13 - Nas transmissões "causa mor
tis", o pagamento do imposto realizar-se-á dentro de 30
(trinta) dias da data em que transitar em julgado a sen
tença homologatória do cálculo ou da partilha'amigávelT

Parágrafo Onico - Quando o débito to
tal do imposto, nas transmissões "causa mortis", exceda
a 100 (cem) UPF (Unidade Padrão Fiscal), ou não exce
dendo^essa quantia, se os beneficiários forem menoresV
poderá o Secretário de Estado da Fazenda permitir o
recolhimento em prestações mensais de número nunca
perior a 20 (vinte), conforme prevista em Resolução

su

Art. 14 - Pode a Secretaria de Estado
da Fazenda deixar de aceitar o valor declarado pela
parte nas transmissões de propriedade ou de direitos
em relação ãs quais não tenha sido realizada a avalia
çao judiciária, na forma de lei civil. ~"

Art. 15 - Se o valor estipulado pela
autoridade fiscal não for aceito pela parte, poderá
esta requerer a ava-llação contraditória, observadas

s,( parágrafos seguintes.as prescrições de

termo de compromis:
o contribuinte mim
mente, atribuíreh

9 - A avaliação será precedida de
, no_qual a autoridade fiscal e
onarão os valores que, respectiva

<J) imóvel, indicando cada qual um pe
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rito e um suplente, judicialmente capazes e habilitados
para tal fim, com competência para eleger, no caso de
laudos discordantes, um terceiro desempatador.

§ 25 - A avaliação deverá ser feita no
prazo de 5 (cinco) dias, sendo submetida ã homologação
do representante da Fazenda da jurisdição.

§ 3° - Em se tratando de bens que exi.
jam conhecimento técnicos, para garantir a segurança da
avaliação, os peritos indicados pelas partes deverão
preencher as condições indispensáveis, na forma da lei
civil.

§ 4o - Somente se negará homologação ã
avaliação se ocorrer vício no seu processamento ou fia
grante desacordo entre os valores atribuídos pelos árbi
tros em transmissões de bens da mesma espécie e catego
ria.

Art. 16 - Os procedimentos administrati
vos relativos ã avaliação interromperão a fluência do
prazo previsto para pagamento do tributo, reinician
do-se sua contagem a partir da ciência ao contribuinte
da homologação de que trata o parágrafo 2° do artigo an
terior.

Art. 17 - Os Escrivães das varas em que
tramitarem os processos de inventário, arrolamento e
arrecadação de bens, deverão remeter ã repartição fazen
daria da sede da Comarca, cópia das declarações dol;
bens, direitos, títulos ou créditos, transmitidos.

§ 15. - A remessa deverá ser feita no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data do ajuizamento
do feito, ou da juntada do rol discriminativo dos bens
ao processo, quando este não acompanhar a petição ini
ciai, e deverá conter os dados relativos ã qualificação
do inventariante.

§ 29 - O descumprimento do disposto nes
te artigo sujeita o escrivão do feito ã multa de 50~í
(cinqüenta por cento) do valor do imposto atualizado mo
netariamente.

Art. 18 - Quando a transmissão da pro
priedade, domínio útil, direitos, títulos ou créditos'
necessitar de ato praticado por oficial do registro pú
blico ou notarial, ou seu preposto, será exigida do in
teressado a comprovação do pagamento do imposto, quando
devido.

A]

(cem por cento/i do
praticar qualquer
sem a comprovação

1t. 19 - Fica sujeito à multa de 100%
valor do imposto devido, aquele que

ato suj-eito ao pagamento do tributo
le seu recolhimento, ou que deixar de

propor, dentrW \ão jprazo legal, processo de inventário
ou arrolament

Art. 20 - As autoridades judiciárias
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os serventuários de justiça que deixarem de dar vistas
dos_autos ã Fazenda Pública, nos casos em que a isso
estão obrigados, ficam sujeitos à multa correspondente
a 10% (dez por cento) sobre o imposto devido, limitada
ao mínimo de 1 (uma) Obrigação do Tesouro Nacional
OTN.

Art. 21-0 herdeiro, legatário ou do
natario fica sujeito ã multa de 1% (um por cento) sõ
bre o valor dos bens imóveis transmitidos ou doadosT
sem prejuízo de outras sanções legais, quando não se
apresentar ao órgão fazendário, para fins de determi
nação da base de cálculo do imposto, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da data do ajuizamento da peti
çao inicial de abertura de inventário ou arrolamento"
da leitura do testamento ou do ato da doação.

Art. 22 - 0 atraso no pagamento do im
posto no prazo devido sujeitará o infrator aõ
pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calcula
da sobre o valor do imposto atualizado monetariamenteT

§ 19 - Cumulativamente ã multa previs
ta nesse artigo, serão exigidos juros de mora de li
(um por cento), por mês ou fração.

§ 2Q - A Fazenda Estadual, por seu re
presentairte, como credora da herança pelos tributos
nao pagos, poderá requerer a ação de sonegados de açor
do com os artigos 1782 e 1784 do Código Civil, se oü
tros interessados não o fizerem. ~

Art. 23 - Compete ã Secretaria de Esta
do da Fazenda, ao Ministério Público e ã Procuradoria"
Geral do Estado, a fiscalização da cobrança do
to sobre o patrimônio de que trata esta lei.

impôs

Art. 24 - Os casos omissos serão resol
vidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, através de"
Resolução ou de respostas a consultas.

as alíquotas
visto no art

ral, o impôs
alíquota de

data de sua
de 19 de raar

Art. 25 - Enquanto não forem fixadas
as pelo Senado Federal, conforme pre
5, § 19, vi, da Constituição Fede
que trata esta lei será calculado a
ez por cento).

t. 26 - Esta lei

o,

1989.

entra em vigor na
ação, produzindo efeitos a partir
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DE 30 DE DEZEMBRO DE 1988.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Cumprimentando atenciosamente Vossas Exce

Lências, cumpro o dever de informar que, com base no artigo 70, inci

30 IV, e 48 da Constituição Estadual, vetei o inciso II do artigo 4- ,

3o Projeto de Lei que "Institui o Imposto Sobre a Transmissão "causa

nortis" e doação de quaisquer bem ou direitos", o qual foi encaminha

j3o a este Executivo com a Mensagem ri- 150/88, de 30 de dezembro de

1988, desse Legislativo.

Senhores Deputados. Inicialmente, peço a

preciosa atenção de Vossas Excelências para o fato de que o inciso I[

do artigo 42 do Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo a essa

egrégia Assembléia Legislativa obedeceu à graduação dos impostos de

acordo com a capacidade econômica do contribuinte, princípio constitu

cional estabelecido no parágrafo 12 do artigo 145 da Carta Magna, in

cidindo o tributo nas transmissões "causa mortis" de imóvel rural ex

piorado com atividade agropastoril produtiva de bens absorvidos pelo

mercado.

A isenção estabelecida no Projeto de Lei

do Executivo beneficia herdeiros e/ou cônjuge supérstite de imóvel ru

ral explorado para subsistência familiar.

0 aumento da área do imóvel beneficiado

com a isenção para 100 (cem) hectares,de iniciativa dessa augusta As
sembléia Legislativa, alcançaria a maioria das propriedades produtivas
e responsáveis pela manutenção do mercado agropastoril do Estado, não
se caracterizando, portanto, como de subsistência familiar.

Nobres Deputados. Conforme é do elevado

conhecimento de Vossas ExcelSncúái, é publicamente conhecido que o
cultivo do café, cacau, milHo, larLz eoutros, eacriação de gado em
propriedade de 100 (cem) heLJed se configuram como atividade de resul
tjado econÔmico-financeiro r^ntLgl, e, não,de subsistência familiar."

Portanto, Senhores Deputados, a par dessas
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observações sob o aspecto técnico, e demais considerações e pondera

çõe^ expendidas no tocante a bem justificar as superiores razões do ve

to éo dispositivo invocado (inciso II do artigo 4e), fica confiante e_s

te Executivo de que será honrado, mais uma vez, com a aquiescência ou

aprovação de Vossas Excelências, pelo que antecipo os mais sinceros

agradecimentos.

Ao ensejo, reitero a Vossas Excelências os

melHores protestos de especial estima e distinguida consideração.

J JERONIMO GARCIA DE SANTANA

Governador



ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MENSAGEM N2 163/89.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVEEBADOR DO ESTADO.

0 PRESIDENTE DA (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RON
DÔNIA, comunica a Vossa ExcelênciaL que foi mantido o Veto Parcial ao Prõ
jeto^de Lei que "Institui o imj>ostb sobre a transmissão "causa mortis" ê
doação de quaisquer bens ou direitas" nos termos do § 42 do Art. 66 da
Constituição Federal.

ASSEMBLÉIA LEGISÍkTIVA, 5 de abril de 1989.
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