
DA COSTA MELO - CRM-MT /9557 médico, a partir de 27 de Setembro
de 2021.

Art. 2°- Fica destituído das responsabilidades e atribuições conferidas pela
Portaria GAB/SMS/VG nº 33 de 15 de março de 2.021.

Art. 3° - Esta Portaria produz efeito desde a data de 27 de Setembro de 2.
021.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2021.

Gonçalo Aparecido de Barros

Secretário de Saúde SMS/VG

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Recurso Voluntário

Processo: Gespro nº 549827/18, 453472/17 e 539777/18 - CRF/VG n. 54

Recorrente:Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Assunto: IMPUGNAÇÃO – LANÇAMENTO DE IPTU IMÓVEL ANO 2017

Relator: Conselheiro Rodrigo Yawata Chagas

Ementa: IPTU. EXERCÍCIO 2017. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE COMO “ANIMUS DO-
MINI”. IMÓVEL OBJETO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊN-
CIA DE DOCUMENTO COMBROBATÓRIO. LANÇAMENTOS EM CON-
FORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DOS
LANÇAMENTOS.

Relatório

Recurso Voluntário interposto pela sociedade empresária Energisa Mato
Grosso Distribuidora de Energia S.A. sob o argumento de que é parte ilegí-
tima para cobrança relacionada ao lançamento do IPTU referente ao exer-
cício 2017 e relativo ao imóvel localizado na Rua São Bernardo, s/n, bairro
Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande/MT, cuja inscrição imo-
biliária é a de n° 404.909.0001.0000.15.000.

De forma sucinta a Recorrente em sua impugnação (fls.02/07) e repetindo
o mesmo argumento no recurso voluntário (fls. 02/06 – Vol II). A base do
argumento da Recorrente é de que a mesma não é proprietária e nem pos-
suidora do imóvel como se dona fosse ou mesmo com intenção de ser do-
na dela.

Em decisão de primeiro grau, ficou assentado que a Recorrente em mo-
mento algum anexou aos autos documento válido que comprovasse a
existência de servidão administrativa, razão pela qual se decidiu pela ma-
nutenção do crédito tributário relativo ao IPTU, referência ano 2017 do
imóvel cadastrado sob o n° 404.909.0001.0000.15.000.

VOTO

Trata-se de RecursoVoluntário interposto pela sociedadeempresária Ener-
gisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. sob o argumento de que é
parte ilegítima para cobrança relacionada ao lançamento do IPTU referen-
te ao exercício 2017 e relativo ao imóvel localizado na Rua São Bernardo,
s/n, bairro Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande/MT, cuja ins-
crição imobiliária é a de n° 404.909.0001.0000.15.000.

Ao Recorrente foi assegurado os princípios da ampla defesa e do contra-
ditório, tendo o mesmo apresentado suas razõesfáticas, jurídicas e docu-
mentos.

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente o pleito recur-
sal não merece prosperar, valendo destacar neste ponto que o argumento
de nulidade da decisão de primeiro grau se confunde com o mérito, razão
pela qual é a mesma analisado em conjunto neste julgamento.

O Código Tributário Nacional, art. 34, dispõe de forma clara que:

“Art. 34 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Destacamos e suprimimos

Vale destacar que nem mesmo as sociedades de economiamista estão li-
vres da cobrança de tributos, como por exemplo do IPTU, pois, já está as-
sentado o entendimento nos Tribunais de Justiça brasileiros que não se
reconhece a imunidade tributária, prevista na CF, art. 150, VI, “a” para as
sociedades de economia mista sob a forma de sociedade por ações e que
tenham distribuição de lucros aos seus acionistas e que explore atividade
econômica na qual haja pagamento de preços ou tarifas pelo usuário e isto
em conformidade com a CF, art. 150, §3° e art. 173, §1° e §2°.

É do conhecimento geral de que a servidão pode ser constituída por três
meios: a) por contrato entre as partes, mediante escritura pública, em que
o concessionário e o proprietário interessado estipula, nos termos da Lei a
extensão e limites do ônus, e os direitos e obrigações a ambas as partes;
b) por decisão judicial, na qual o juiz é que determina se vai ou não ser
concedida a servidão e qual o valor da indenização; e, por fim; c) decorren-
te de lei, onde esta impõe que deverá ser feita a servidão de passagem.

É cediço, também, que a servidão administrativa constitui direito real de
gozo, que recai sobre a propriedade alheia em virtude de serviço público
ou bem afetado a fim de utilidade pública, sem que com isto haja a trans-
ferência da titularidade do imóvel, razão pela qual, nesta hipótese o propri-
etária acaba sendo o legítimo contribuinte do IPTU.

A despeito da recorrente juntar aos autos a relação de imóveis sob sua
posse, registrados no cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títu-
los e Documentos de Várzea Grande – MT, não foi juntada a matrícula do
imóvel 404.909.0001.0000.15.000, não obstante, é de conhecimento que
não somente este cartório possui os registros de imóveis do município.

Deste modo, a ora Recorrente não anexou aos autos documento exigido
por Lei que comprove não ser ela a proprietária e nem possuidora do imó-
vel e nem apresentou o documento que comprova ser ela a titular de di-
reito de servidão. Além disso, segundo consta dos autos a Recorrente age
como proprietária de fato do imóvel em questão, utilizando-o de forma úni-
ca e exclusiva para fins comerciais e por fim obtendo lucro.

Saliente-se ainda que, conforme preconiza o art. 17 da Lei 6.015/1973,
qualquer pessoa pode requerer certidão do registro.

Dito isto e considerando tudo o que consta dos autos, bem como, o que
dispõe o Código Tributário Municipal n° 5.172/66, art. 34, a Recorrente é
contribuinte do IPTU.

Ante o exposto, recebido e conhecido o recurso, no mérito nego provimen-
to para manter os lançamentos relativo ao IPTU referente ao ano 2017,
relativo ao imóvel localizado Rua São Bernardo, s/n, bairro Jardim Eldora-
do, no município de Várzea Grande/MT, cuja inscrição imobiliária é a de
n° 404.909.0001.0000.15.000, mantendo integralmente a decisão proferi-
da em primeira instância.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Relator Conselheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar-lhe provimen-
to, mantendo-se integralmente a decisão do voto do relator, pela manuten-
ção dolançamento relativo ao IPTU do ano de 2017.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Maxwel Silva
Alves, Presidente, Josivania Franca Santos, Vice-presidente, Kelma Karo-
lina da Costa Amorim, representante da Secretaria Municipal de Gestão
Fazendária, Rodrigo Yawata Chagas, representante do Conselho Regio-
nal de Administração, Samuel Richard Decker Neto, representante da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande.
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Várzea Grande, 27 de agosto de 2021.

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Conselheiro Relator

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM

Conselheira

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira

SAMUEL RICHARD DECKER NETO

Conselheiro

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo:CRF/VG nº 86Gespros nº713.340/2020 Vol I; 699.479/2020
Vol II; 701.924/2020 Vol III.

Assunto:Impugnação do valor do ITBI

Polo Passivo:Julia Praieiro Macieski Leite

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Conselheira:Josivania Franca Santos

EMENTA: IMPUGNAÇÃO A BASE DE CÁLCULO DO ITBI. IMÓVEL AD-
QUIRIDO EM LEILÃO. LEILÃO ENTRE PARTICULARES NÃO SE APLI-
CA AS REGRAS DO LEILÃO POR HASTA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
VALORCOMERCIAL MAIOR QUE O DE COMPRA. DECISÃO DE 1ª INS-
TÂNCIA POR MANTER O MAIOR VALOR DECLARADO COMO BASE
DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.

RELATÓRIO

Trata- se processo de Recurso Voluntário referente àImpugnação ao lan-
çamento de Imposto sobre Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imó-
veis,apresentado pela requerente Julia Praieiro Macieski Leite, referente
à aquisição do Imóvel de Matrícula nº 80.122 localizado na Rua Goiás,
lote 487, Quadra 289 Loteamento Nova Várzea Grande, Bairro Centro Sul,
Várzea Grande/MT.

O presente processo se encontra instruído com todos os documentos ne-
cessários a análise do feito. (requerimento, documentos pessoais, certidão
de casamento, certidão de registro de imóveis, proposta de compra, con-
trato particular de compra e venda, comprovante de pagamento bancário,
guia de ITBI e procuração pública constituindo Larissa Frata Liberatto Cas-
sanelli como representante da requerente).

A requerente adquiriu o imóvel qualificado acima do Banco do Brasil em
um leilão virtual, pelo valor de R$ 71.989,52 (Setenta e um mil novecentos
e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstra-
do nos autos por cópia do contrato de compra e venda e recibo de trans-
ferência bancária.

VOTO DO RELATOR

A impugnação do lançamento do valor do ITBI se originou com base na
divergência de qual seria o valor correto para utilizar como base de cálculo
do respectivo tributo.

A requerente defende a tese que deve ser utilizado como base de cálculo
para o lançamento do ITBI o valor pago pelo imóvel, que é de R$ 71.
989,52 (Setenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos), e fundamenta seu entendimento no artigo 42 da Lei 1.178/
91 (Código Tributário Municipal de Várzea Grande/MT) que disciplina:

Nas arrematações o valor será correspondente ao preço do maior lan-
ce e nas adjudicações o correspondente ao preço e nas adjudicações

e remições o correspondente ao maior lance ou á avaliação nos ter-
mos do processo, conforme o caso.

Todavia a requerente não se atentou a redação do artigo 41 e seu pará-
grafo único da mesma Lei, onde diz que:

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.Parágrafo Único. O valor formalmente declarado na
transmissão será adotado quando superior ao previsto no caput des-
te artigo.

O parágrafo único do artigo 41 do Código Tributário Municipal de Várzea
Grande/MT, é claro em afirmar que na Transmissão do Imóvel, caso seja
declarado valor superior ao valor venal, este será o adotado para fins de
base de cálculo para emissão da guia de ITBI.

Onde no Vol. II página 02 consta o Requerimento para Fins de Recolhi-
mento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, com as seguin-
tes declarações: Valor da Transmissão R$ 71.989,52 (Setenta e um mil
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e logo a
baixo no campo; Preço de Mercado do Imóvel Atualizado e Declarado pelo
contribuinte: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).

O requerimento foi assinado pela procuradora constituída nos autos, logo
não resta dúvida que o caso em questão se amolda perfeitamente no pa-
rágrafo único do artigo 41 do Código Tributário Municipal.

E como muito bem explanado e fundamentado pelo julgamento de 1ª Ins-
tância, os casos em que são utilizados para base de cálculo o valor da ar-
rematação, trata se de hasta pública, leilões judiciais, o que não é o caso
em questão, visto ser uma transação entre particulares.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso de Voluntário, mas nego-
lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª Instância e o lançamento do IT-
BI com base no valor declarado pela requerente como sendo o valor atua-
lizado do Imóvel, qual seja 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).

Várzea Grande, 27 de agosto de 2021.

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira Relatora

Matricula n.138.850

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal
de Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso
Voluntário e negar lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão
do órgão julgador de 1ª Instância exarada em 25.01.2021 de fls. 45/53 no
Vol. III do Processo Gespro nº 701.924/2020.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Maxwel Al-
ves Silva, Presidente, Josivania Franca Santos, Vice-presidente, Kelma
Karolina da CostaAmorim, representante da Secretaria Municipal de Ges-
tão Fazendária, Rodrigo Yawata Chagas, representante do Conselho Re-
gional de Administração, Samuel Richard Decker Neto, representante da
Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande.

Várzea Grande 27 de agosto de 2021

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira Relatora

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM

Conselheira

RODRIGO YAWATA CHAGAS

Conselheiro

SAMUEL RICHARD DECKER NETO
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