
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Dispõe sobre o julgamento de Recurso Administrativa nº 8223/2018, impe-
trado por RODRIGO CHAVES EIRELI-ME, em face do Auto de Infração nº
001429, de 05 de Julho de 2018.

A JUNTA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO DE INFRAÇÕES AMBI-
ENTAIS DA SEMMADRS, no uso de suas atribuições legais, dispostos na
Lei 3.970/2.013, artigo 2º, II, “j” e no Decreto Municipal nº 68/2.016; e

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada em 19 de julho de 2.019,
que julgou Defesa de Administrativa impetrado por RODRIGO CHAVES
EIRELI-ME, contra o Auto de Infração nº 001429, de 05 de Julho de 2018;
e

CONSIDERANDO a Deliberação do Pleno deste Colegiado de Julgamento
de Recursos Administrativos.

Aberta audiência, o relator do processo o Sr.Mauricio José dos Reis – Co-
ordenador de Gestão de Meio Ambiante; informou seu voto, no qual pug-
nou pelo indeferimento de todos os pedidos trazidos à baila, nesse sentido
a junta seguiu o mesmo entendimento, votando a favor do indeferimento
da defesa apresentada por não haver irregularidades, tampouco vícios que
pudessem anular os autos.

Publique-se e Notifique.

Várzea Grande, 22 de Julho de 2019.

HELEN FARIAS FERREIRA

Presidente da JAJIA/SEMMMADRS/VG

Mauricio José dos Reis

Coordenador de Gestão do Meio Ambiente

EdipsonMorbeck Junior

Coordenador de Fiscalização

Everton Juripaci Navarro

Coordenador de Agricultura

Glaucy Kelly Enciso Alves

Coordenadora de Inspeção Municipal

Letícia Ribeiro França Cavalcanti

Assessora Jurídico

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Dispõe sobre o julgamento de Recurso Administrativa nº 5596/2017, impe-
trado por LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR, em face do Auto de Infração
nº 001328, de 14 de Julho de 2017.

A JUNTA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO DE INFRAÇÕES AMBI-
ENTAIS DA SEMMADRS, no uso de suas atribuições legais, dispostos na
Lei 3.970/2.013, artigo 2º, II, “j” e no Decreto Municipal nº 68/2.016; e

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada em 19 de julho de 2.019,
que julgou Defesa de Administrativa impetrado por LUIS CLAUDIO JA-
QUES JUNIOR, contra o Auto de Infração nº 001328, de 14 de Julho de
2017; e

CONSIDERANDO a Deliberação do Pleno deste Colegiado de Julgamento
de Recursos Administrativos.

Aberta audiência, o relator do processo o Sr.Mauricio José dos Reis – Co-
ordenador de Gestão de Meio Ambiante; informou seu voto, no qual pug-
nou pelo indeferimento de todos os pedidos trazidos à baila, nesse sentido
a junta seguiu o mesmo entendimento, votando a favor do indeferimento
da defesa apresentada por não haver irregularidades, tampouco vícios que
pudessem anular os autos.

Publique-se e Notifique.

Várzea Grande, 22 de Julho de 2019.

HELEN FARIAS FERREIRA

Presidente da JAJIA/SEMMMADRS/VG

Mauricio José dos Reis

Coordenador de Gestão do Meio Ambiente

EdipsonMorbeck Junior

Coordenador de Fiscalização

Everton Juripaci Navarro

Coordenador de Agricultura

Glaucy Kelly Enciso Alves

Coordenadora de Inspeção Municipal

Letícia Ribeiro França Cavalcanti

Assessora Jurídico

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos 28 dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove, no Gabinete
da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço Couto
Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Grande, Es-
tado de Mato Grosso, às 09:00 horas, o Presidente do Conselho Munici-
pal de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Neto, conferiu o
quórum, deu início às atividades declarando aberta a 9ª Sessão Ordiná-
ria do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.Em seguida foi realizada a
leitura e apreciação dos seguintes acórdãos: 1) Processo CRF/VG n. 19
(Guarita Empreendimento e Imobiliária Ltda. x Fisco Municipal – IP-
TU) Conselheira Relatora Sra. CÁSSIA REGIS LOPES (Recurso Volun-
tário); 2) Processo CRF/VG n. 28 (OAA Empreendimentos Ltda. x Fis-
co Municipal – IPTU (550881/18) Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAU-
LO ALVES DE ARAÚJO (Recurso Voluntário), os quais foram objeto de
conferência e assinatura dos demais Conselheiros. O Sr. Presidente es-
clareceu que será providenciada a publicidade dos citados julgados, com a
publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato
Grosso, bem como, que após isso será dada ciência as partes integrantes
da lide processual.Em seguida, o Sr. Presidente fez a leitura da Ata da 8ª
Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, a qual foi
devidamente aprovada por todos os Conselheiros, bem como, procedeu a
leitura da pauta da sessão, devidamente publicada no Jornal Oficial Eletrô-
nico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 21/06/2019. Passou-se
à apreciação da ordem do dia, sendo que o Sr. Presidente pontuou que foi
encaminhado por meio de endereço eletrônico indicado nos autos Pauta
de Julgamento da 9ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recur-
sos Fiscais de Várzea Grande para os contribuintes/representantes legais
que possuem processos a serem julgados na presente Sessão.1) CRF/VG
n. 32 - Primart Empreendimentos, Participações e Administração Lt-
da. x Fisco Municipal – IPTU (Recurso Voluntário - Conselheiro Rela-
tor Sr. MÁRIO CEZAR DE LIMA):não houve declaração de impedimento
para o exercício da função judicante de nenhum Conselheiro. O represen-
tante legal do contribuinte solicitou no dia anterior à presente Sessão pe-
dido a retirada de pauta do processo em face da impossibilidade de seu
comparecimento por motivo de comparecimento em audiência judicial em
município diverso da Várzea Grande, o qual foi devidamente acatado pelo
Sr. Conselheiro Relator.2) CRF/VG n. 33 - Igreja Batista Nacional x Fis-
co Municipal – IPTU (Reexame Necessário - Conselheiro Relator Sr.
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO):não houve declaração de impedi-
mento para o exercício da função judicante de nenhum Conselheiro. Não
houve comparecimento do contribuinte/representante legal. O Sr. Conse-
lheiro Relator procedeu a exposição do relatório, bem como, a apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao reexame necessário por preencher
os pressupostos legais e no mérito manteve a decisão exaurida em Pri-
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meira Instância, reconhecendo a imunidade tributária dos imóveis Inscritos
no sistema tributário sob os n°s 9099, 9116, 9115, 9098 e 9114 respectiva-
mente , com fundamento no art. 150, VI, aliena “b” da Constituição Fede-
ral. O voto do Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos demais Con-
selheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada entre
os servidores do município e Representantes classistas, votando por últi-
mo oConselheiro que presidiu o julgamento.Após a apreciação da ordem
do dia, o Sr. Presidente mencionou que o acórdão será lavrado pelo Rela-
tor ou, se vencido, pelo Conselheiro que proferiu o primeiro voto no sentido
que prevaleceu até a próxima sessão de julgamento, para conferência e
assinatura dos demais Conselheiros.Na sequência, o Sr. Presidente pro-
cedeu a distribuição dos processos na seguinte ordem:1) Processo CRF/
VG n. 31 (MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda. x Fisco Munici-
pal – ISSQN Obras – Recurso Voluntário – Conselheira Relatora Sra.
ADRIANA SCHLITTER);2) Processo CRF/VG n. 32 (Primart Empreen-
dimentos, Participações e Administração Ltda. x Fisco Municipal – IP-
TU - Recurso Voluntário - Conselheiro Relator Sr. MÁRIO CEZAR DE
LIMA).Após isso, oSr. Presidenteindagou acerca da existência de impedi-
mento para o exercício da função de julgamento relacionado aos proces-
sos anteriormente distribuídos, oportunidade em que nenhum Conselheiro
se manifestou. Por último, foi designada para o dia 22/07/2019, às 09:00
horas, a 10ª sessão ordinária e facultada a palavra aos demais Conselhei-
ros.Nada a mais havendo a tratarfoi encerrada a reunião às 10:21 horas e,
eu, Daniel da Silva Martins Neto, lavrei a presente ata que, depois de lida e
aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais será as-
sinada por todos os presentes. Várzea Grande-MT, 28 de Junhode 2019.

CONSELHEIRO ASSINATURA
DANIEL DA SILVA MARTINS NETO
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO
ADRIANA SCHLITTER
MÁRIO CEZAR DE LIMA
CÁSSIA REGIS LOPES

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processo:552832/2018

CRF: N° 33/2019

Assunto :Reexame Necessário, Imunidade de IPTU

Recorrente: Igreja Batista Nacional

Recorrida : Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

Ementa

IMUNIDADE. IPTU. ART. 150,VI,”B”. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE-
CONHECIMENTO DE IMUNIDADE A TEMPLOS RELIGIOSOS

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO

A Igreja Batista Nacional, ingressou com pedido de concessão de imuni-
dade de IPTU aos moveis de inscrições de nºs: 9098,9099,9114,9115 e
9116.

O pleito foi analisado pela Secretaria de Gestão Fazendária às Fls. 51/53
que entendeu pela IMPROCEDÊNCIA DA CONCESSÃO DE IMUNIDADE.

Às fls. 54/57 a Igreja Batista Nacional arguiu a existência do Processo de
Execução Fiscal de nº 16731-39.2010.811.0002, código 244136, lotado na
Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Varzea Grande/MT e
requereu a reapreciação do pedido de imunidade constitucional.

Conforme DESPACHO/PAT Nº 595/2018 de fls. 62, o processo foi enca-
minhado para julgamento em 1ª instância, nos termos dos arts. 14 e 22,
ambos da Lei Complementar nº 4.354/2018.

Às fls. 74/79 houve o julgamento em 1ª Instância pela Secretaria de Ges-
tão Fazendária, reconhecendo a imunidade tributária dos imóveis objetos
deste pleito, com fundamento no artigo 150, VI, alínea “b”da CF.

É o breve relatório, passo a decidir.

II – ANÁLISE

Não visualizei nos autos a execução fiscal que a Recorrente cita em sua
inicial, sendo assim por achar o pedido equivocado não me manifestarei
sobre tal assunto me atentando exclusivamente ao pedido de IMUNIDA-
DE.

A exoneração tributária postulada pela Requerente encontra seu regra-
mento no art. 150, VI, “b”, da Carta Federal, que assim dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao Municípios:

(...) VI - instituir impostos sobre:

(...) b) templos de qualquer culto;

A Carta Magna assegura a prática religiosa e reconhece a importância da
atividade social desempenhada pelo exercício da religião. Tendo em vista
esse reconhecimento, a Constituição concedeu imunidade de impostos in-
cidentes sobre templos de qualquer culto, prevista na alínea “b” do inciso
VI do art. 150 da CF, mormente nos casos envolvendo IPTU.

A lei integrativa requerida pela Constituição Federal se consubstancia no
Código Tributário Nacional, que traz em seu artigo 14 as regras comple-
mentares para que tenha eficácia a regra imunitória. Tal dispositivo legal,
em síntese, traz quatro requisitos que devem ser observados para que ha-
ja a exoneração tributária com assento constitucional.

São eles: a) escrituração regular; b) não distribuição de lucros; c) proibição
de remessa dos lucros para o exterior, devendo ser aplicados na manuten-
ção dos objetivos institucionais; e d) cumprimento de obrigações acessóri-
as.

Postas as balizas legais, em razão de seus atos constitutivos e sendo
atendido os demais requisitos, verifica-se que aRequerentefaz jus ao afas-
tamento da tributação.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS
TEMPLOS. ESTACIONAMENTO CONTÍGUO UTILIZADO PELOS FIÉIS.
IMUNIDADE QUE SE RECONHECE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 150
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. DIREITO DA IGREJA
AO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS QUE DECOR-
RE, AUTOMATICAMENTE, DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO
DO MUNICÍPIO IMPROVIDO ¿ ART. 557, E ACOLHIMENTO DO RECUR-
SO DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA ¿ ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. I ¿ Nos termos do art. 150, da Constituição Federal,
¿Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é veda-
do à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI ¿ insti-
tuir impostos sobre: (.) b) templos de qualquer culto¿; II ¿ O colendo Su-
premo Tribunal Federal consagra o princípio de que ¿(.) ¿A imunidade
prevista no art. 150, VI, b, CF, deve abranger não somente os prédi-
os destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os ser-
viços relacionados com as finalidades essenciais das entidades ne-
las mencionadas", daí porque o estacionamento, servindo à finalida-
de essencial da entidade, está abrangido pela imunidade tributária;
III ¿ Embora a expedição de mandado de pagamento do valor deposita-
do no início da ação seja consequência natural e lógica da procedência
dos pedidos autorais, diante do recurso específico para esse fim, e de mo-
do a se evitar dúvidas no futuro, o recurso deve ser provido; IV ¿ Primei-
ro recurso ao qual se nega seguimento ao abrigo do art. 557, do Código
de Processo Civil, dando-se provimento ao segundo apelo, apenas para
consignar o direito ao levantamento das quantias depositadas judicialmen-
te, dentro do permissivo do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil.
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