
reza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.

Por sua vez, a base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel (art.
33, caput, Lei n. 5.172/1966).

Acerca da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbano é interessante a lição dos ilustres tributaristas Leandro Paul-
sen e José Eduardo Soares de Melo[1]:

A apuração do valor venal pode ser realizada pela Prefeitura segundo nor-
mas emétodos específicos, tomando em conta as características de toda a
área urbana, em função de diversos elementos (preços correntes das tran-
sações e das ofertas à venda no mercado imobiliário, custos de reprodu-
ção, locações correntes; características da região em que se situa o imó-
vel; face de quadras a quadras ou quarteirões; características da região
em que se situa o imóvel; a logradouros; profundidade, terrenos encrava-
dos; de fundo interno; idade do imóvel; reconstrução, ampliação etc.).

Este procedimento deve culminar com a edição de uma Planta Genérica
de Valores, que constitui um parâmetro para efeito de consideração do
adequado valor venal, por representar os reais elementos do mercado
imobiliário. Na realidade, trata-se de uma base calculada concernente à
regulação para possibilitar a aferição e apuração dos valores específicos
dos imóveis, que serão objeto dos lançamentos do imposto.

Portanto, a fixação dos valores venais de imóveis deve ser realizada pelo
Município por meio de lei, devidamente aprovada pela Câmara de Verea-
dores, a qual é composta pelos representantes do povo, através de critéri-
os técnicos, não havendo em nenhuma legislação federal a obrigatorieda-
de de adoção dos critérios estabelecidos em normas técnicas da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Deste modo, não deve prosperar a alegação de que os cálculos de valores
venais de imóveis deverão ser regidos por normas técnicas estabelecidas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Aprofundando na temática, registra-se o conceito legal de tributo previsto
no art. 3º da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), o qual pre-
ceitua que 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 plenamente
vinculada.

Ademais, a partir da análise da legislação tributária, especialmente do art.
142 Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), verifica-se que a ativi-
dade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Em outros termos: é vedado a autoridade fiscal realizar qualquer juízo de
oportunidade e conveniência acerca da cobrança e do valor do tributo,
uma vez que não se trata de ato discricionário.

Logo, deve a autoridade fiscal limitar-se apenas a aplicação dos critérios
de estipulados na legislação municipal, o qual repita-se foi objeto de apro-
vação pela Câmara de Vereadores, a qual é composta pelos representan-
tes do povo, através de critérios técnicos, sob pena de subversão da or-
dem jurídica, de modo a criar critérios casuísticos.

Igualmente, deve o julgador ater-se a aplicação dos critérios estipulados
na legislação municipal, não devendo opinar sobre o quantum resultante
da cobrança tributária.

Nesse sentido, verifica-se que o Município de Várzea Grande procedeu a
atualização dos dados dos imóveis, conforme parecer de fls. 42/44 do pro-
cesso Gespro n. 388549/16 e fls. 38 do do processo Gespro n. 614608/19,
não havendo na impugnação e recurso apresentado a indicação dos da-
dos cadastrais que se encontram em discordância com a realidade fática.

Ainda, a partir da análise da legislação tributária municipal, especialmente
o art. 31 da Lei 3.349/2009, constato que o legislador municipal optou por

promover um fator redutor para imóvel que possuam área de preservação
permanente, não havendo nenhum afastamento da exação tributária.

Nesse ponto, conforme apontado na decisão de 1º grau (fls. 58/60, bem
como, o contido no caderno processual, houve a aplicação dos fatores de
redução, em conformidade com o art. 31 da Lei 3.349/2009.

Em razão do exposto, tecnicamente entendo que a exação tributária
encontra-se em conformidade com a legislação tributária municipal, em es-
pecial com a Lei 3.349/2009.

Outrossim, não é possível cogitar o caráter confiscatório da cobrança tri-
butária, uma vez que a mesma está em conformidade com a legislação
tributária municipal, em especial com a Lei 3.349/2009, a qual conforme
apontado anteriormente foi devidamente aprovada pela Câmara de Vere-
adores, composta pelos representantes do povo do Município de Várzea
Grande.

Por fim, tecnicamente não é possível a extensão dos efeitos da decisão
para imóvel matriculado sob o número 54.809, uma vez que essa instância
recursal não é dada qualquer análise de questões não suscitadas anterior-
mente, conforme art. 33, § 1º, da Lei Complementar n. 4.354/2018.

Em face do exposto, conheço do respectivo recurso voluntário e nego-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau exarada em
08/01/2020 de fls. 58/61 do Processo Gespro n. 614608/19.

Várzea Grande, 20 de agosto de 2020

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

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 recurso voluntário
e negar-lhe provimento,mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau
exarada em 08/01/2020 de fls. 58/61 do Processo Gespro n. 614608/19.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Samuel Richard Decker Neto, representante da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Repre-
sentante do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 02 de Outubro de 2020.

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Conselheiro Relator

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

SAMUEL RICHARD DECKER NETO

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

[1]Paulsen, Leandro

Impostos federais, estaduais e municipais / Leandro Paulsen, José Eduar-
do Soares de Melo. 7. ed. rev. e atual. – Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do Editora, 2012, p. 224 e 225.

ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos vinte e um dias do mês desetembro do ano de dois mil e vinte, no Ga-
binete da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço
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Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Gran-
de, Estado de Mato Grosso, às 09:00 horas, o Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Neto, por meio
de videoconferência (Google Meet), conforme previsto na Portaria n. 03/
CMRF/2020, conferiu o quórum, deu início às atividades declarando aber-
ta a 19ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.
Registrou-se a presença dos servidores municipais Srs. Renato Matsuoka
Adama, Maxwel Silva Alves, bem como, do Dr. Nivaldo Costa Souza Júni-
or, OAB/BA 9564, patrono do Banco Santander (Brasil) S/A.Após, foi reali-
zada a leitura e apreciação do seguinteacórdão:1)Mato Grosso Serviços
de Vistoria Ltda. – EPP x Fisco Municipal – ISSQN - Recurso Voluntá-
rio – Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER, o qual foi obje-
to de conferência e assinatura dos demais Conselheiros. O Sr. Presidente
esclareceu que será providenciada a publicidade do citado julgado, 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 18ª-
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 Ele-
trônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em02/09/2020. Passou-
se à apreciação da ordem do dia, sendo que o Sr. Presidente pontuou
que foi encaminhado por meio de endereço eletrônico indicado nos au-
tos Pauta de Julgamento da 19ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal
de Recursos Fiscais de Várzea Grande para os contribuintes/representan-
tes legais que possuem processos a serem julgados na presente Sessão.
1)Processo CRF/VG n. 73 (Otacílio Borges Canavarros x Fisco Munici-
pal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAU-
LO ALVES DE ARAÚJO): não houve declaração de impedimento para o
exercício da função judicante de nenhum Conselheiro. O Sr. Conselheiro
Relator procedeu a exposição do relatório. Após isso, foi dada a palavra
para o Sr. Otacílio Borges Canavarros, o qual com fundamento no art. 38
da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018 e Portaria n. 03/CMRF/2020
procedeu sustentação oral no sentido de ratificar os termos constantes no
recurso voluntário apresentado. Na sequência, o Sr. Conselheiro Relator
procedeu a apresentação do voto, dando conhecimento ao recurso inter-
posto por preencher os pressupostos legais, e no mérito negou provimen-
to aos pedidos. O voto do Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pe-
los demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma
alternada entre os Representantes classistas e servidores do município,
votando por último o Conselheiro que presidiu o julgamento. O Sr. Presi-
dente finalizou com a proclamação do resultado.2) Processo CRF/VG n.
74 (Centro Educacional Ayrton Senna Ltda. – ME x Fisco Municipal
– ISSQN – Recurso Voluntário e Reexame Necessário – Conselheira
Relatora Sra. CÁSSIA REGIS LOPES): não houve declaração de impedi-
mento para o exercício da função judicante de nenhum Conselheiro, bem
como, comparecimento do contribuinte/representante legal. A Sra. Conse-
lheira Relatora procedeu a exposição do relatório e a apresentação do vo-
to, dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressu-
postos legais, e no mérito julgou parcialmente procedente os pedidos para
manter o reenquadramento do fundamento legal indicando a alínea do art.
294, I, do CTM-VG e reduzir a multa tributária para um quantum proporcio-
nal, razoável e sem caráter confiscatório, fixando-a no percentual de 20%
sobre o valor original do tributo. Em seguida, a Conselheira Sra. ADRIANA
SCHLITTER procedeu a apresentação de voto divergente, no sentido de
julgar improcedente o Recurso Voluntário, bem como, e procedente o Ree-
xame Necessário, de formar a manter em sua integralidade o AIIM n. 1712/
2019, lavrado em 10/06/2019, pelo Auditor Fiscal Tributário Mario Marcio
de Almeida Barros, Matrícula n. 34429 e Inspetor de Tributos Eder Silva
Lourenço, Matrícula n. 5568. O voto divergente foi devidamente acompa-
nhado pelos demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmen-
te, de forma alternada entre oRepresentante classista (OAB) e servidores
do município, votando por último o Conselheiro que presidiu o julgamento.
O Sr. Presidente finalizou com a proclamação do resultado. 3) Processo

CRF/VG n. 76 (Banco Santander (Brasil) S/A x Fisco Municipal – ITBI
– Recurso Voluntário – Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLIT-
TER): não houve declaração de impedimento para o exercício da função
judicante de nenhum Conselheiro. A Sra. Conselheira Relatora procedeu
a exposição do relatório. Após isso, foi dada a palavra para o Dr. Nivaldo
Costa Souza Júnior, OAB/BA 9564, patrono do Banco Santander (Brasil)
S/A, o qual com fundamento no art. 38 da Lei Complementar Municipal
n. 4.354/2018 e Portaria n. 03/CMRF/2020 procedeu sustentação oral no
sentido de ratificar os termos constantes no recurso voluntário apresen-
tado. Na sequência, a Sra. Conselheira Relatora procedeu a apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os
pressupostos legais, e no mérito negou provimento aos pedidos. O voto
da Sra. Conselheira Relatora foi acompanhado pelos demais Conselhei-
ros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada entre os
Representantes classistas e servidores do município, votando por último o
Conselheiro que presidiu o julgamento. O Sr. Presidente finalizou com a
proclamação do resultado. 4) Processo CRF/VG n. 77 (Aconcágua Em-
preendimentos Imobiliários Ltda. x Fisco Municipal – IPTU – Recur-
so Voluntário – Conselheiro Relator Sr. SAMUEL RICHARD DECKER
NETO): não houve declaração de impedimento para o exercício da função
judicante de nenhum Conselheiro, bem como, comparecimento do contri-
buinte/representante legal. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposi-
ção do relatório e a apresentação do voto, dando conhecimento ao recur-
so interposto por preencher os pressupostos legais,e no mérito negou pro-
vimento aos pedidos. O voto do Sr. Conselheiro Relator foi acompanha-
do pelos demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de
forma alternada entre os servidores do município e Representantes clas-
sistas, votando por último o Conselheiro que presidiu o julgamento. O Sr.
Presidente finalizou com a proclamação do resultado.Após a apreciação
da ordem do dia, o Sr. Presidente mencionou que o acórdão será lavrado
pelo Relator ou, se vencido, pelo Conselheiro que proferiu o primeiro voto
no sentido que prevaleceu até a próxima sessão de julgamento, para con-
ferência e assinatura dos demais Conselheiros.Não houve distribuição de
processo, em razão do término do mandato dos Conselheiros ocorrer em
06/10/2020. Por último, foi designada para o dia 05/10/2020, às 09:00 ho-
ras, a 20ª sessão ordinária, a qual terá por objeto apenas a leitura e apre-
ciação doa acórdãos julgados anteriormente, e facultada a palavra aos de-
mais Conselheiros.Nada a mais havendo a tratar foi encerrada a reunião
às 10:43 horas e, eu, Daniel da Silva Martins Neto, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais será assinada por todos os presentes. Várzea Grande-MT,
02 de Outubro de 2020.

CONSELHEIRO ASSINATURA
DANIEL DA SILVA MARTINS NETO
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO
ADRIANA SCHLITTER
SAMUEL RICHARD DECKER NETO
CÁSSIA REGIS LOPES

PORTARIA N.º 219/2020

“Retifica a Portaria n.º 139/2020 que dispôs sobre a concessão do benefício de
Aposentadoria por Tempo de Contribuiçãoem favor da Sra. MARILEIDE RODRI-
GUES DE OLIVEIRA.”

O Presidente do PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servi-
dores Municipais de Várzea Grande/MT, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2020.04.28256P, resolve:

Art. 1º. RETIFICAR a Portaria n.º 139/2020 que dispôs sobre a concessão
do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuiçãoem favor da Sra.
MARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, que passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição a Sra. MARILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA”.

6 de Outubro de 2020 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XV | N° 3.579

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 382 Assinado Digitalmente


