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CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos Ns°390040/2016, 537247/2018 e 551150/2018

CRF: N° 19/2019

Assunto :Recurso Voluntário , REVISÃO DE IPTU

Recorrente: GUARITA EMPREENDIMENTOS E IMOBILIARIA LTDA

Recorrida : Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro Cassia Regis Lopes

Ementa

Revisão de valor do IPTU.

Relatório

Trata-se de revisão do valor do IPTU onde o recorrente contesta a decisão
de 1ª instância, pedindo a nulidade da decisão, argumentando que tal deci-
são fere o que estabelece o art. 14, inciso I, da Lei Complementar n°4354/
2018, fls 04 do processo n° 551150/2018 onde versa sobre o numero de
servidores efetivos no cargo de Auditor Fiscal de Tributos da Receita Mu-
nicipal.

Interpôs recurso pedindo reforma da sentença arguindo sobre não concre-
tizações de obras estruturais da Copa do Mundo 2014, retração da econo-
mia nacional, recessão, desemprego e etc. Pede que esses fatores sejam
considerados pela autoridade fiscal, atualizando os valores conforme si-
tuação econômico-financeira de seus munícipes em consonância com os
valores,por ele, considerados valor de mercado e consequentemente acar-
retando enorme inadimplência.

Pedeque os valores venais atribuídos aos imóveis estão em total disso-
nância com a realidade, devendo os mesmo serem reduzidos e adequa-
dos aos valores reais dos imóveis.

Voto do relator

O processo procedeu com os devidos tramite legais, garantido ao recor-
rente a ampla defesa e o contraditório, não havendo qualquer irregularida-
de processual.Ademais, o requerente não demonstrou os apontamentos
legais e necessários para a mudança de valores. Argumenta fatos subjeti-
vos quanto à cobrança desigual dos devidos valores, como crise nacional
e obras estruturais que não se concretizaram na Copa 2014, entretanto
não leva em conta os princípios da administração publica e tributária como
o princípio da legalidade, onde determina que a administração pública só
pode fazer aquilo que a Lei permite; o que garante ao individuo a seguran-
ça jurídica.

Ante ao exposto, dou conhecimento ao recurso voluntario interposto por
preencher os pressupostos legais, mas, nego provimento,voto pela ma-
nutenção do valor lançado pela autoridade fiscal e nego também que
seja concedido os benefícios previstos da Lei Complementar 4.236/
2017 por estar em discordância ao Código Tributário Municipal Lei
1178/1991 no art. 30.

“Art. 30 – As impugnações suspendem a exigibilidade do imposto ,
aplicando-se,nos casos não providos , os acréscimos legais.”

Cassia Regis Lopes

Relatora Conselheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipalde
Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do-

colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso interposto e
negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de voto pela
manutenção do valor lançado pela autoridade fiscal e negando tam-
bém a concessão dos benefícios previstos da Lei Complementar 4.
236/2017 por estar em discordância ao Código Tributário Municipal
Lei 1178/1991 no art. 30.

Participam da sessão de julgamento os conselheiros: Sr. Daniel da Silva
Martins Neto (Presidente), Sr. João Paulo Alves de Araújo (Vice-
Presidente), Sra Adriana Schlitter (representante da Secretaria Municipal
de Gestão Fazendária), Sr. Mário Cezar de Lima (Representante da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande) e, Sra Cássia
Regis Lopes (Representante do Conselho Regional de Administração).

Várzea Grande, 27 de junho de 2019.

Cássia Regis Lopes

Conselheira Relatora

Daniel da Silva Martins Neto

Presidente do Conselho Municipal de Recurso Fiscal

Adriana Schlitter

Conselheira

Mário Cezar de Lima

Conselheiro

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos Ns° 550885/2018, 537828/2018 e 517068/2018

CRF: N° 18/2019

Assunto :Recurso Voluntário , REVISÃO DE IPTU

Recorrente: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO E ESPOSA

Recorrida : Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

Ementa

IPTU. RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE DE DECISÃO EM 1ª Ins-
tancia. RETRAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL. REVISÃO DE VALOR-
DE IPTU EM DESSONÂNCIA COM VALOR DE MARCADO.

Dos fatos:

A recorrente contesta a decisão de 1ª instância, pedindo a nulidade da de-
cisão , argumentando que tal decisão fere o que estabelece o art. 14, in-
ciso I, da Lei Complementar n°4354/2018, fls 04 do processo n° 550885/
2018 onde versa sobre o numero de servidores efetivos no cargo de Audi-
tor Fiscal de Tributos da Receita Municipal.

Interpôs recurso pedindo reforma da sentença arguindo sobre não concre-
tizações de obras estruturais da Copa do Mundo 2014, retração da econo-
mia nacional, recessão, desemprego e etc. Pede que esses fatores sejam
considerados pela autoridade fiscal, atualizando os valores conforme situ-
ação econômico-financeira de seus munícipes em consonância com valo-
res ,por ele, considerados valor de mercado e consequentemente acarre-
tando enorme inadimplência.

Pedeque os valores venais atribuídos aos imóveis estão em total disso-
nância com a realidade, devendo os mesmo serem reduzidos e adequa-
dos aos valores reais dos imóveis.

Voto do relator:
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