
b) o envio de memorial poderá ser realizado por meio do correio eletrônico
conselho.fiscais@varzeagrande.mt.gov.br em até 2 (dois) dias úteis an-
tes do início da sessão de julgamento, especificando o número do proces-
so, data do julgamento e o requerente.

Várzea Grande; 23 de julhode 2021.

MAXWEL SILVA ALVES

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PORTARIA

PORTARIA Nº227/2021

Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto - DAE-VG, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta na Lei Comple-
mentar n°1.164/91, conforme requerimento do servidor;

RESOLVE:

Conceder afastamento por 06 (seis) meses não remunerados a contar da
data de 20 de julho de 2021, em favor do (a) Servidor (a) ALEXANDRE
OLIVEIRA MOLINA – Mat. nº619, exercendo o cargo de Agente de Sa-
neamento/Operador de Estação Tratamento de Água e Esgoto. Conforme
previsto em Lei nº 1.164/91 art. 101 do Estatuto do Servidor Publico
Municipal.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de Julho de 2021.

CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA

Diretor Presidente DAE/VG.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Recurso Voluntário

Processo n°: CRF/VG n° 62

Recorrente: Imobiliária Torrão de Ouro

Assunto: Revisão geral de valor com ênfase na métrica

Relator: Conselheiro Samuel Richard Decker Neto

EMENTA: IPTU. REVISÃO GERAL. ÊNFASE PELA MÉTRICA. CORRE-
ÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. MÉTRICA CORRETAMENTE APLICA-
DA. LANÇAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNI-
CIPAL PERTINENTE. MANUTENÇÃO DOS LANÇAMENTOS. DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ESCORREITA.

RELATÓRIO

Recurso Voluntário interposto pela IMOBILIÁRIA TORRÃO DE OURO sob
o argumento de que o valor de mercado discrepante com o valor praticado
pelo município.

Vale destacar, desde já, que o Recorrente (contribuinte) se utilizou de for-
ma totalmente indevida e inapropriada do sistema legal para impugnar os
lançamentos, mediante várias impugnações, pedido de reconsideração e
recursos e assim gerando mais de um processo em que se discute o mes-
mo objeto e com os mesmos argumentos.

Assim, para dar melhor visão do feito segue-se agora um resumo dos prin-
cipais atos praticados no processo que ora está sob julgamento por este
respeitável Conselho, seguindo assim:

Ø V 01 Fls. 01/19 – Requerimento de revisão geral de valor com ênfase na
métrica e documentos relativo ao imóvel inscrito no sistema tributário sob o
n° 19.786. Ø V 01 Fls. 30/31 - Parecer n° 242/2018 – CONCLUSÃO “Pelo
exposto, foi realizada a atualização cadastral com ênfase na revisão mé-
trica, contata-se que os lançamentos estão de acordo com o previsto nas
leis que regulam o assunto.” Ø V 01 Fls. 36/38 - Decisão de 1ª Instância –

Mantendo os valores do IPTU anos 2017 e 2018 conforme revisão e lan-
çamento realizado. Ø V 02 Fls. 01/16 – Recurso voluntário e documentos
Ø V 02 Fls. 24/25 – Contrarrazões ao Recurso Voluntário concluindo pela
manutenção do valor calculado em conformidade com a legislação vigen-
te, bem como, pela métrica correspondente ao anexo XIX da Lei Comple-
mentar n° 3.948/2013. Ø V 03 fls. 01/08 - Petição requerendo o prossegui-
mento do recurso com documentos e ampliando a discussão quanto IPTU
de 2014 até 2019. Ø V 03 Fls. 10/11 – Manifestação da autoridade fiscal
no sentido de manter o lançamento do IPTU relativo ao exercício 2018 pa-
ra o imóvel inscrito no sistema tributário sob o n° 19.786. Ø V 03 Fls. 16 –
Despacho do Julgador de Primeira Instância:

“O contribuinte acima qualificado, através do processo n° 506943/18, im-
pugnou o lançamento do imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do
imóvel n° 19.786.

Nas Contrarrazões do Órgão Lançador os lançamentos de 2017 e 2018
foram revisados de ofício alterando o lançamento original.

Desta forma, mediante processo n° 537122/18, o requerente contestou os
novos lançamentos e impugnou novamente os IPTUs de 2017 e 2018.

Verifica-se, porém, que no novo processo de impugnação n° 591449/19 as
contrarrazões se ativeram ao lançamento de 2018 especificamente. Por-
tanto, devolvo os autos ao Órgão Lançador para que se manifeste em re-
lação ao lançamento da competência de 2017.”

Destacado e suprimido

Ø V 03 Fls. 36/37 – Manifestação da autoridade fiscal com a seguinte con-
clusão:

“1) Além da análise caso a caso já informada acima:

2) Mantemos o lançamento do IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 e 2018
para o imóvel 19.786, uma vez que entendemos que está em conformida-
de com as leis complementares 3.349/2009 e 3.948/2013.

3) Suspensão do crédito tributário para o IPTU os exercícios de 2016 e
2017 para o imóvel 19.796 nos termos da Lei 5172/1966 art. 151, III.

4) Recalculo do IPTU do exercício de 2014 e 2015 para o imóvel 19786
para atender XVI da lei complementar 3.948/2013.

5) Alteração do vencimento dos exercícios de 2014 e 2015 nos termos dos
art. 27 e 22 – parágrafo único da lei 1.178/91.”

Destacado e suprimido

Ø V 03 Fls. 40/42 - Petição de juntada de documentos pelo Contribuinte ao
processo 506943/18 Ø V 03 Fls. 61/66 - Decisão de 1ª Instância, na qual a
Julgadora faz um detalhamento minucioso dos autos, mostrando a crono-
logia dos processos abertos pelo Contribuinte e as ações e manifestações
por parte do Fisco Municipal e ao final julgou procedente em parte, cujo
disposto é:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o recurso adminis-
trativo interposto, e subsistente ao lançamento IPTU 2018 e 2019 e valor
venal onde entendemos deverá ser aplicado o valor do 275,75m2 do imó-
vel n° 19786 e desde já fica notificado a recolher aos cofres públicos do
Município de Várzea Grande o valor do IPTU exercícios 2014 a 2019 valor
este a ser oportunamente acrescido dos consectários legais.”

Destacado e suprimido

Ø V 03 Fls. 68/70 – Termo de Intimação de Julgamento de 1ª Instância re-
lativo ao processo 591449/19, datado de 10/06/2019 com remessa pelos
correios e recebido pelo contribuinte em 27/06/2019. Ø V 03 Fls. 71 – Cer-
tidão de trânsito em julgado datado de 29/07/2019. Ø V 03 Fls. 72 – Rece-
bimento dos autos CRF/VG n° 62 para reexame necessário. Ø V 03 Fls. 73
– Contrarrazões da autoridade fiscal no sentido de que o metro quadrado
deverá ser nos moldes da lei e reiterando o parecer anexo a folha 36-37,
processo administrativo 591449/19. Ø V 03 Fls. 74/81 – Despacho do Re-
lator com resumo do caso e pedido de informações. Ø V 03 Fls. 82 – Enca-
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minhamento do feito para a Superintendência de Receita para responder
aos questionamentos feitos pelo Relator. Ø V 04 Fls. 85/87 – O Relator rei-
tera o requerimento de informações feito anteriormente no V 03, fls. 74/81.
Ø V 04 Fls. 88 – Encaminhamento dos autos para a Superintendência de
Receita para responder aos questionamentos/informações requeridas pe-
lo Relator. Ø V 04 Fls. 91/93 – Resposta da Superintendência de Receita
ao requerimento do Relator, valendo destacar os seguintes trechos:

“[...] Observando o presente processo, bem como os processos em apen-
so, PROCESSO N° 506943/18 e PROCESSO N° 537122/18, é fácil cons-
tatação que por diversas vezes o Requerente se utilizou dos instrumentos
de impugnação, reconsiderações e Recursos, previstos na Lei Comple-
mentar 4.354/18, que dispõe sobre o sistema do contencioso administra-
tivo tributário, às regras internas para processamento e análise de Recur-
sos Voluntários, tornando o contencioso fiscal desses lançamentos contur-
bados gerando dúvidas quanto à instrumentalização e processamento dos
protocolos presentes nos autos. [...]

Como bem apontado pelo Relator, há total discordância das decisões re-
ferente a mesma inscrição imobiliária, bem como, aos mesmos exercícios
fiscais, contudo, tal conflito foi gerado pelo próprio Requerente ao ofertar
exaustivas impugnações e recursos que de certa forma foram recepcio-
nados por esta Municipalidade, uma vez que garante em todas as instân-
cias administrativas a ampla defesa e contraditório, a fim de evitar o cer-
ceamento de defesa. Sendo assim, como já apontado acima, ao Egrégio
Conselho cabe julgar os Recursos Voluntários e as remessas necessárias
levando-se em consideração os lançamentos e incidência de tributos mu-
nicipais e acréscimos legais, entre outros, devendo sempre se pautar na
legislação vigente [...]”

Destacado e suprimido

Após decisões de 1ª Instância e após atendido aos requerimentos e infor-
mações feitas pelo Relator, passa-se para o julgamento de mérito.

VOTO

Trata-se de recurso voluntário interposto pela IMOBILIÁRIA TORRÃO DE
OURO em procedimento no qual ela requer revisão do valor geral para
lançamento do IPTU. O argumento apresentado pelo Recorrente é de que
“os valores praticados relativamente ao terreno em tela para efeitos de Tri-
butação Municipal estão incorretos”.

Destaca-se que o Recorrente traz no recurso, basicamente, os mesmos
argumentos da sua impugnação inicial sem confrontar de forma específica
os elementos e parâmetros legais utilizados pelo Fisco Municipal quando
do cálculo e lançamento do imposto que lhe é devido.

Pois bem, a Constituição Federal, art. 150, inciso I dispõe claramente que:

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

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Destacado e suprimido

Mais adiante a nossa Carta Cidadão no inciso I do art. 156 dispõe que:

Art. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I -propriedade predial e territorial urbana;

Destacado e suprimido

Nos autos está claro que houve a devida revisão com ênfase na métrica
e correção dos dados cadastrais, sendo que o lançamento do imposto se-
guiu o que dispõe a Lei Complementar Municipal n° 3.349/2009 e 3.350/
2009.

É importante destacar, também, que é a referida legislação que dá Fisco
Municipal a forma, o método e inclusive os parâmetros que devem ser se-
guidos para que o valor do imposto seja apurado e calculado de forma cor-
reta, não cabendo, em hipótese alguma, qualquer juízo de valor subjetivo

do Agente Fiscalizador, pois, tanto ele como a própria gestão pública es-
tão vinculados diretamente ao que dispõe e determina a Lei.

Com efeito e razão, na decisão de primeira instância, fora feito um resumo
dos autos e dos argumentos apresentados pelo Recorrente quando das
impugnações aos lançamentos. Além disso, a referida decisão diz que:

“Analisando atentamente o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI) às fls. 18
e 19, o Mapa de Quadra – fls. 23, e a Memória de Cálculo IPTU 2018 e
2017 – fls. 28 e 29 respectivamente, pude certificar que a métrica ques-
tionada pelo contribuinte está corretamente aplicada. Senão vejamos:

● A Lei 3.349/2009 em seu artigo 1° dispõe sobre a apuração do valor ve-
nal do terreno e do valor do metro quadrado do lote padrão conforme ta-
bela XIX anexa, com as alterações dadas pela Lei 3.948/2013, valor este
variável conforme a localização do imóvel no bairro, logradouro e quadra;

● No caso em tela, o imóvel objeto da impugnação localiza-se na Av. Julio
Domingos de Campos, Quadra G, Lote 78, Lot. Ana Luiza;

● Em conformidade com a Tabela XIX anexa à Lei citada, o imóvel foi en-
quadrado na métrica 1154. Na tabela, o valor correspondente ao metro
quadrado é R$ 328,99 (ano 2013) que, atualizado pela variação da UPF
em 2017 equivale a R$ 410,96 e em 2018 a R$ 422,46;

● Após as atualizações do auditor fiscal, os cálculos do IPTU e da TLU dos
anos 2017 e 2018 foram refeitos nos parâmetros corretos conforme a
legislação.”

Destacado e suprimido

A decisão de primeiro grau traz uma narrativa explicativa da linha de tempo
da legislação municipal, demonstrando que o procedimento de lançamen-
to do IPTU em relação ao aludido imóvel ocorreu de forma correta e de
acordo com a legislação municipal e aponta a documentação que traz os
elementos/dados necessários e devidos para o cálculo do IPTU, portanto,
seguinte o que determina o CTN, art. 3° cuja dicção legal é:

Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plena-
mente vinculada.

Destacado e suprimido

Ora, se a legislação municipal está plenamente em vigor e se ela exige ou
mesmo aumenta um determinado tributo não cabe ao auditor fiscal e nem
os Órgãos da Administração Pública agir de forma contrária à Lei, pois,
como dispõe o CTN art. 3°, a obrigação tributária devidamente instituída
por lei, deve ser cobrada mediante atividade administrativa PLENAMENTE
VINCULADA e claro que vinculada à Lei.

Verifica-se que estes autos apontam claramente que o Fisco Municipal
agiu de acordo com a Lei e aplicou a fórmula e demais elementos exigidos
por Lei para que a base de cálculo do IPTU fosse feita e então cobrou-se
o tributo que lhe é devido, também, em conformidade com a Lei e ainda,
destaca-se que foram dadas e respeitadas todas as oportunidades de ma-
nifestação por parte do Recorrente, apesar do mesmo ter gerado grande
confusão e conturbação, como já dito anteriormente.

Ante ao exposto e por tudo mais que consta dos autos, recebido e conhe-
cido o recurso interposto, no mérito nega-lhe provimento para manter inte-
gral os valores do IPTU 2014 a 2019 nos mesmos moldes em que foram
revisados e lançados, devendo ser desconsiderada qualquer outra decisão
em contrário. Este é o voto.

Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2021.

Samuel Richard Decker Neto

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de Várzea Grande/
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MT em receber o recurso interposto, conhecê-lo e no mérito negar-lhe pro-
vimento. O voto do Conselheiro Relator foi acompanhado integralmente e
de forma unânime pelos demais Conselheiros(as) em sessão presidida pe-
lo Sr. Maxwel Silva Alves, na conformidade da Ata da 29ª Sessão Ordi-
nária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, onde também participa-
ram os Conselheiros, Sra. Josivania Franca Santos, Sra. Kelma Karolina
da Costa Amorim e Sr. Rodrigo Yawata Chagas.

Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2021.

Samuel Richard Decker Neto

Conselheiro Relator

Maxwel Silva Alves

Presidente

Josivania Franca Santos

Vice-presidente

Kelma Karolina da Costa Amorim

Conselheira

Rodrigo Yawata Chagas

Conselheiro

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo CRF/VG n.80(Abelha Táxi Aéreo e Manutenção Ltda. x Fisco
Municipal – ISSQN – Recurso Voluntário)

Assunto: Recurso Voluntário

Relator: Conselheiro Substituto Washington Luiz Lopes Filho

EMENTA: ISSQN. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDA-
DE ATIVA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREOUTI AEROMÉDICO. IN-
CIDÊNCIA DE ICMS. BITRIBUTAÇÃO.LANÇAMENTO MANTIDO PELO
ORGÃO JULGADOR DE 1ª INSTANCIA.RECURSO VOLUNTÁRIO NE-
GADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário, fundamentado no art. 30 C/C Art. 33 da
Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018, em face da decisão de 1º grau
exarada em 06/04/2020 de fls. 18/25 do Processo Gespro n.655.162/20.

Adoto o relatório dojulgador de primeira instância Processo Gespro n.655.
162/20(fls. 18/22) dos argumentos e documentos juntados até então.

A fls. 04/12 do Processo Gespro n. 677.250/20 consta o Recurso Voluntá-
rio à decisão de 1º grauo recorrente expressa:

1. Preliminarmente deseja cópia Notificação Preliminar nº015/2019/CEN-
TRAL/SEGEFAZ/2019, cópia Notificação Preliminar nº014/2019/CEN-
TRAL/SEGEFAZ/2019 e Cópia de Ordem de Serviço nº22/2019, que soli-
citou por e-mail;

2. Solicita decadência referente a NF-E Nº442/2019, com os dizeres “sen-
do o ISS um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo de-
cadencial de cinco anos começa contar da data do fato gerador que foi em
2014”;

3. O Fisco Municipal almeja a receita tributária de ISS utilizando a base
de cálculo os valores Transportes Aéreos Públicos Não regular de Passa-
geiros Executivo e Enfermo feitos pela Recorrente, no entanto, não funda-
menta em seu Auto de Infração os conceitos básicos inerentes a incidên-
cia do ISS;

4. Ademais, arbitrou o valor base de cálculo conforme as notas fiscais ele-
trônicas de transporte intermunicipal/interestadual de passageiros emitidas
com a incidência de ICMS;

5. Assevera que não existe na lista de serviços do ISS o Transporte Aéreo
Público não Regular de Passageiros Executivo e Enfermos, pois a ativida-
de é tributada pelo ICMS;

6. Não obstante, o Fisco Municipal reafirma, através das contrarazões
apresentadas pela fiscal autuante, que incide o ISS no Transporte Aéreo
Público não Regular de Passageiros Executivos e Enfermos pelosimples
fato de ter um CNAE – Código de Atividade Econômica elencados no seu
CNPJ e na descrição comercial das Notas Fiscais Eletrônicas estar com
nome fantasia descrito “VOO AEROMÉDICO-UTI AÉREA”;

7. Excluindo a NF-E nº442 do auto de infração a maioria das NF-Es elen-
cadas pelo Fisco Municipal são para a Secretaria Estadual de Saúde de
Mato Grosso – SES/MT que contratou a Recorrente o serviço de transpor-
te aéreo;

8. Nos pedidos que seja: recebido o recurso voluntário, analisado as pre-
liminares, e que seja julgado procedente o Recurso Voluntário declarando
vício na identificação do fato gerador do ISS.

Em contrarrazões, o órgão lançador Processo Gespro n.655.162/20 (fls.
128/142), em síntese, defende o lançamento do ISSQN com os seguintes
argumentos:

1. Fisco se baseou em documentos oficiais notas fiscais emitidas à Secre-
taria de Estado de Fazenda de Mato Grosso- SEFAZ/MT para levantamen-
to da base de cálculo tributável, em razão da omissão do contribuinte em
informar ao Fisco Municipal as prestações de serviço de UTI móvel;

2. Os artigos 100 e 199 da Lei Federal nº5.172/66, assim como, o Termo
de Cooperação nº027/2015/SARP/SEFAZ firmado em 2015 entre a SE-
FAZ/MT e o Município de Várzea Grande/MT sustentam a utilização das
notas fiscais;

3. Destaca que o Contribuinte emite Notas Fiscais ao Fisco Estadual de
forma bem organizada e distinta para cada natureza de Operação dos ser-
viços prestados, ou seja, a natureza se diferencia para o Serviço:“1) Ser-
viço de Transporte Aéreo Voo Executivo” e 2) Serviço Aeromédico U.T.I
Aéreo;

4. Destaca que os serviços de natureza 1) Serviço de Transporte Aéreo
Voo Executivo” não foram utilizados pela fiscalização municipal na lavratu-
ra do AIIM 2014/2020;

5. Apresenta a distinção da natureza observada nas NF-E nº555 e 556, as
quais uma apontou em sua natureza: 1) Transporte Aéreo e oferecer cui-
dados relativos à UTI à enfermo e 2)Serviço de Transporte Aéreo, respec-
tivamente (Processo nº655.162/2020 - fls.143;146);

6. Menciona que o Transporte Aéreo e Prestação de Serviços de UTI Mó-
vel não foram tributados pelo ICMS porque não houve incidência, com-
prova ICMS estão todos zerados nas NF-E utilizados pelo arbitramento,
e menciona a não ocorrência de bitributação. Discorre que apenas para-
argumentar não levando a discussão a hipótese de incidência ou não de
ICMS sobre o transporte aéreo e a título de observação dos documentos
apurados, delimitando que apenas o serviço de UTI está sob análise;

7. Enfatiza que as NF-E utilizadas para apuração de base de cálculo omi-
tidas a fiscalização municipal, quais sejam: NF-e: nº448; nº450; nº458;
nº463; nº469; nº470; nº478; nº480; nº483; nº484; nº502; nº506; nº514;
nº523; nº524; nº525; nº551; nº554; nº555; nº566; nº576; nº581; nº583 e
nº590 possuem a Natureza de Operação: Serviço de UTI Aérea;

8. Destaca que outras 127 Notas Fiscais relativo a outros serviços emitidas
ao Fisco Estadual com natureza “diversa” à “Natureza de Operação: Ser-
viço de UTI Aérea” foram excluídas do AIIM 2014/2020;

9. Argumenta que o documento fiscal emitido ao Fisco Estadual possui
presunção de veracidade e fé pública e jamais pode ser chamado de “sim-
ples contrato ou descrição comercial”, e o mesmo foi declarado pelo pró-
prio contribuinte ao Fisco Estadual e o Fisco Municipal tem o dever de lan-
çar de ofício o imposto sonegado;

26 de Julho de 2021 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVI | N° 3.778

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 707 Assinado Digitalmente


