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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 e REDUÇÃO
DE VALOR DE IPTU POR EXISTIR AREA DE PRESERVAÇÃO PERMA-
NENTE.

Vistos, etc.

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, inci-
so I, da Lei Complementar n°4354/2018.

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.

Tráz nos autos foto “Google Maps” pedindo a redução do referido Imposto
em face existir Área de Proteção Permanente APP, ao teor do disposto
no art. 31, da Lei Complementar n° 3.349/2009. Decorre que da existência
prevista no Art.4° da Lei n° 12.727/2012 e que a mesma não foi definida
pela recorrente e sim por disposição de Lei Federal.

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

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente não há o que contradizer na questão em razão do balanço da
economia imobiliário em expectativas de valorização dos imóveis em mo-
tivo das realizações de obras que seriam implementadas no ano de 2014
(Copa do Mundo de Futebol), levando em relevância que nem tudo foi alvo
desse impacto econômico, pois as obras foram realizadas pelo governo
Estado, e em considerados locais houve contribuição de melhoria da cida-
de.

Sem contar que não se pode afirmar, se houve ou não desvalorização do
referido imóvel pois a tendência no mercado brasileiro no ramo imobiliário
é crescer a cada ano, claro que o valor de venda do imóvel é diferente do
valor venal calculado, pois e regulamentado por lei complementar munici-
pal nº 3.349/2009 , lei municipal nº 3948/2013 e mais a autoridade fiscal
não pode levar em consideração situações subjetivas e fatos supervenien-
tes, deve se atentar exclusivamente o que está na Lei (princípio da legali-
dade).

Ainda sim, não houve demonstração de direito e pontos de discordâncias
pelo requerente em relação às leis que estabelece os cálculos e valores,
não apresentou documentos comprobatórios, com analise topográfica, lau-
dos técnicos, pericia técnica, e não questionou quais pontos da lei foram
distorcidos, apenas premissas.

No caso, a alegação afirmar que o imóvel possui a existência de área de
preservação permanente (APP), e concordo, salvo melhor juízo, da não
necessidade da averbação na matricula, no entanto não trouxe nenhuma
prova documental, que confirme essa alegação. A prova documental tem

grande relevância nesse caso, pois necessitamos de se apreciar a finali-
dade de uma convicção dos fatos.

O Código Florestal define as áreas de preservação permanente, mas
quem emite esse documento e se da à confirmação da existência da APP
é o órgão competente de meio ambiente, atuados por engenheiros ambi-
entais, fiscal ambiental, e por agentes credenciados, não se pode verificar
somente no Google Maps, pois será atuado em documento e registrado.

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso voluntário 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.

Várzea Grande/MT, 15 de Maio de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recurso Fiscal proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros deste
colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer o recurso voluntário e
negar-lhe provimento, mantendo a decisão em 1° grau e negando 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.

Várzea Grande, 17 de Junho de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

Daniel da Silva Martins Neto

Presidente do Conselho Municipal de Recurso Fiscal

Adriana Schlitter

Conselheira

Mário Cezar de Lima

Conselheiro

Cássia Regis Lopes

Conselheira

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 34/2019

Processo n. 590825/2019. O Município de Várzea Grande, por intermédio
do Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições le-
gais, vem RETIFICAR POR INCORREÇÃOo valor homologado a empresa
BASSIQUE - COMERCIO E SERVICOS DE LOCACOES LTDA - ME, ins-
crita no CNPJ: 09.643.592/0001-34,publicado em 03/07/2019 nos seguin-
tes jornais: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, seção em 03, pag. 179, DIÁRIO
OFICIAL DE CONTAS em pag. 174, JORNAL ELETRÔNICO DOS MU-
NICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AMM) pag. 334 e O ES-
TADO DE MATO GROSSO pag. 14 classificados. Tal necessidade de-
corre de erro material de digitação, obedecendo aos princípios inerentes
que regem a Administração Pública, assim resolve promover a seguinte
CORREÇÃO:ONDE SE LÊ:““... com o valor total de R$ 144.172,03(cento
e quarenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e três centavos); LEIA
SE: ““...com o valor total de R$ 141.400,00 (cento e quarenta e um mil e
quatrocentos reais). Ratificam-se as demais informações contidas noAVI-
SO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNI-
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