
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo CRF/VG n.65(Maria Isabel Marques Pereira Lopes x Fisco Mu-
nicipal – IPTU – Gespro n. 593.255/19- Reexame Necessário)

Assunto: Reexame Necessário

Relator: Conselheiro Substituto Washington Luiz Lopes Filho

EMENTA: IPTU. REEXAME NECESSÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE
LEI MUNICIPAL nº 4.354/2018 VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICÁVEL.
RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
SEM O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNICAS DOCUMENTAIS PELA POR-
TARIA Nº006/2019/SEGEFAZPORQUE VIGENTE APÓS DEMANDA AD-
MINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DE VALORES DE MÉTRI-
CAS DASLC Nº3.349/2009 E LC Nº3.948/2013. INAPLICÁVEL.

Trata-se de Reexame Necessário, fundamentado no art. 29da Lei Comple-
mentar Municipal n. 4.354/2018, em face da decisão de 1º grau exarada
em 30/05/2019 de fls. 25/29 do Processo Gespro n.593.255/19.

Adoto o relatório dojulgador de primeira instância(fls. 25/27), por correto.

A fls. 30/31 do Processo Gespro n. 593.255/2019 consta Termo de Inti-
mação de Julgamento de 1ª Instânciae AR Código - JT856002636BR de
remessa ao endereço do Contribuinte em 01/07/2019.

A fls. 33 do Processo Gespro n. 592.255/2019 consta a Certidão de Trân-
sito em Julgado Administrativo à decisão de 1º grau.

A fl.34consta a remessa ao Reexame Necessárioda decisão de 1ª Instân-
cia que parcialmente foi contrária ao Fisco Municipal.

A fl.35 consta juntada da publicação da Portaria nº006/2019/SEGEFAZ em
03/07/2019, a qual dispõe sobre as exigências para reconhecimento da
Área de Preservação Permanente - APP, com vistas à aplicação de redu-
tores previstos na legislação do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.

Em contrarrazões nas fls.36/37, o órgão lançador, em síntese, defende
modificação da decisão de 1º Instância para que “ a Inclusão de área per-
manente deverá atender ao dispositivo da Portaria 006/2019/SEGEFAZ
art. 2º, III, IV e V; que não fora verificado ao Processo, nos termos ali pres-
critos.

É o relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, conheço do reexame necessário, eis que presentes os-
pressupostos de sua admissibilidade dispostos na Lei Complementar Mu-
nicipal n. 4.354/2018.

A partir da análise dos autos do processo em epígrafe, constato que a lide
reside basicamente no reconhecimento da área de Preservação Perma-
nente - APP e sua inclusão no cadastro imobiliário da Inscrição nº 175720,
e que por permissivo legal influência nos cálculo de IPTU dos lançamentos
de 2014 a 2019 reduzindo-os.

Inicialmente, destaco a obediência pela administração pública ao princípio
legalidade e publicidade presente na Carta Magna em seu Art. 37, os quais
foram atendidos pelaPortaria nº006/2019/SEGEFAZ somente em 03/07/
2019, consequentemente não podendo se exigir aplicação e ciência do
Contribuinte ou Julgador porque se tornou pública, existente e vigente
após a decisão de 1ª Instância que se deu em 30/05/2019.
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

Destaco que o Código Tributário Nacional também disciplinou a vigência
de atos normativos, exemplo Portarias, quando expedidospelas autorida-
des administrativas entram em vigor na data de sua publicação, salvo dis-
posição em contrário. Cita-se expressamente o teor dos Art.100 e Art.103:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das con-
venções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

(...)

Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data
da sua publicação;

Desse modo,é plausível o entendimento do julgador de 1º instância que
decidiu obedecendo às normas administrativas tributárias vigentes a épo-
ca sobre o tema Área de Preservação Permanente – APP, e o qual o Con-
tribuinte juntou prova neste processo de sua existência de forma inequívo-
ca.

Como forma de cumprimento ao Art.29, §3º da Lei Municipal nº 4.354/2018
tomo o conhecimento pleno do processo e compartilho das mesmas con-
clusões a que se chegou o julgado de primeira instância, Quais sejam:

1. A Lei Municipal nº 4.354/2018 disciplinou o julgamento de 1º instancia
por três julgadores singulares, ou seja, somente outra Lei pode modificá-
la/revogá-la ou a Justiça Brasileira declará-la inconstitucional.Não cabe ao
Contribuinte pela via administrativa contestar texto de Lei, como já se falou
o meio apropriado ao contribuinte é o judicial para modificar texto da Lei
Municipal nº 4.354/2018.

2. A alegação de que o imóvel “urbano” é passível de ITR pela destinação
econômica é possível mediante comprovação do alegado, mas não restou
comprovado por documentações exigidas desta atividade econômica, e no
direito essa alegação deve ser comprovada por quem alegou não apenas
por declaração escrita, deve-se ser uma documentação inconteste de que
a atividade econômica do Imóvel Urbano é exploração Extrativa, vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial.

3. A controvérsia quanto aos valores das métricas que são estabelecidas
pela Lei Complementar Municipal nº3.349/2009, alterada pela Lei Comple-
mentar nº3.948/2013, repete-se que o meio apropriado ao contribuinte é o
judicial e não a via administrativa.

4. E finalizando quanto ao reconhecimento da Área de Preservação Per-
manente de o total de 3,88 hectares, não há necessidade de registro na
matrícula do imóvel, pois conforme Parecer Técnico nº2175/CGMA/2018,
anexo ao processo, é regulado pela Lei Complementar Municipal nº38/
1995 c/c Lei 1.497/94 e a Lei Federal nº12.651/2012.

Em face do exposto, conheço do respectivo reexame necessárioe dou-lhe
provimento, mantendo-seintegralmente a decisão de 1º grau exarada em
30/05/2019 de fls. 25/29 do Processo Gespro n.593.255/19.

Várzea Grande/MT, 22 de Setembro de 2021.

WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO

Conselheiro Substituto Relator

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 do respectivo reexa-
me necessário e dá-lhe provimento, mantendo-seintegralmente a decisão
de 1º grau exarada em 30/05/2019 de fls. 25/29 do Processo Gespro n.
593.255/19.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Washington
Luiz Lopes Filho, Substituto-Presidente, Josivania Franca Santos, Vice-
presidente, Kelma Karoline, representante da Secretaria Municipal de
Gestão Fazendária, Rodrigo Yawata Chagas, representante do Conselho
Regional de Administração, Samuel Richard Decker Neto, representante
da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande.

Várzea Grande 26 de novembro de 2021

WASHINGTON LUIZ LOPES FILHO

Conselheiro Substituto Relator

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira

ADRIANASCHLITTER

Conselheira

Rodrigo Yawata Chagas

Conselheiro Suplente

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO

Conselheira

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Processo CRF/VG n. 54 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Ener-
gia S.A x Fisco Municipal (Gespro 453472/17; 549827/18 e 539777/18)
– IPTU – Recurso Voluntário)

Certifico e dou fé que do acordão de fl. 649, publicado no Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 28/09/2021, com
intimação às partes do seu teor, nos termos do Termo de Intimação de De-
cisão de fls. 38/40 (Gespro 549827/18), até a presente data não foi inter-
posto qualquer embargo de declaração, previsto no art. 42 da Lei Comple-
mentar Municipal n. 4.354/2018, de acordo com consulta no sistema Ges-
pro, tendo transitado em julgado em 13/10/2021.

Ainda, certifico e dou fé que conforme consulta ao sistema E-Ágata não
houve o recolhimento do crédito tributário respectivo no prazo de 10 (dez)
dias, contados da data de ciência (Termo de Intimação de Decisão de fls.
39/40), conforme art. 44 da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018,
devendo ser cumprida a providência elencada no art. 45, I, “e” da citada
Lei.

Várzea Grande, 26 de novembro de 2021.

Maxwel Silva Alves

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

EXTRATO CONTRATO N. 226/2021

PARTES INTERESSADAS: O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTA-
DO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n. 03.507.548/
0001-10, e de outro lado, a Empresa WANDA MÓVEIS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 12.358.
170/0001-21. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Instrumento Contratual se
encontra vinculado aos termos e condições da Ata de Registro de Pre-
ços n. 171/2021 do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrô-
nico n. 35/2021, bem como na proposta da contratada, bem como nos de-
mais documentos acostados ao Processo Gespro n. 768774/2021. OBJE-
TO: Este Termo Contratual tem por objeto a contratação de pessoa jurídi-
ca capacitada para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condi-
cionado (tipo Split /piso teto) e cortina de ar, para atender as necessida-
des da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. VALOR GLOBAL: Este
instrumento tem o valor global estimado de R$ 7.234,00 (sete mil duzen-
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