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ALTERA O ART. 6º, II, B, DA LEI Nº 7.850, DE
18 DE DEZEMBRO DE 2002 QUE, POR SUA VEZ,
D I S P Õ E  S O B R E  O  I M P O S T O  S O B R E
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCD.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º O art. 6º, II, b, da Lei nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:

b) de bem imóvel, incluída a construção, destinado a programa de habitação popular,
devidamente reconhecido pelo Poder Público competente;

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

Com a redação original do dispositivo, o beneficiário do programa habitacional para população de baixa
renda fica isento do pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens
ou Direitos – ITCD apenas do terreno, tendo que pagar o tributo sobre o valor da construção.

Vejamos a redação original que se pretende alterar:

 

Art. 6º Fica isenta do imposto:

...

II - a doação:

...

b) de bem imóvel para construção de moradia vinculada a programa de habitação popular,
devidamente reconhecido pelo Poder Público competente;

 

Vale enfatizar que essa incidência tributária é de dificílima cobrança, pois na quase totalidade das vezes o
beneficiário, sendo pessoa de baixa renda, não tem condições de quitá-lo.

Além disso, o dispositivo, tal como se encontra, tira parte da importância social dos programas de habitação
popular na exata medida que dificulta a sua operacionalização e penaliza pessoas e famílias muitas vezes
em situação de vulnerabilidade social.

Temos convicção que a alteração ora proposta vem de encontro ao anseio social de garantia de moradia
digna à população menos favorecida pelo nosso sistema econômico de capitalismo de mercado vigente,
sendo importante instrumento de inclusão social, vindo reforçar o direito constitucional de moradia num ideal
de sociedade mais pluralista, fraterna e justa.

Por todas essas razões, acreditamos que esta Casa de Leis deve aprovar o projeto de Lei em epígrafe,
resultando na alteração legislativa proposta.
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