
Várzea Grande, 25 de abril de 2.019.

Diógenes Marcondes

Secretário de Saúde SMS/VG

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processo CRF/VG n. 12 (Claudia Auxiliadora de Moraes Costa (Cartório
de Paz e Notas do Capão Grande x Fisco Municipal)

Recorrente: Claudia Auxiliadora de Moraes Costa

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro Mário Cezar de Lima

EMENTA

ARTIGO 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SUSPENÇÃO EXI-
GIBILIDADE, TABELIÃO INTERVENTOR, ISSQN, CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL EM SEU ART. 156, §3º, LISTA DE SERVIÇOS SUJEITOS À TRI-
BUTAÇÃO MUNICIPAL – 1- No caso dos autos todos os procedimentos
anteriores ao lançamento, constituição do crédito tributário foram regular-
mente realizados, contudo, em razão da apresentação da impugnação por
parte da recorrente, o imposto objeto do presente Recurso, desde sua in-
terposição, teve suspensa sua exigibilidade conforme estabelece o art. 30
do CTM; 2 - Os atos de intervenção abrange entre outros, o dever de ze-
lar, fiscalizar, responder, responsabilizar-se pelos acontecimentos naquela
serventia, haja vista que a nomeação tem como contrapartida recebimen-
to onerosa no desenvolvimento de suas atividades. 3 -A Constituição Fe-
deral em seu art. 156, §3º, traz algumas indicações ou características do
ISSQN, contudo, delega a responsabilidade para regulamentação do refe-
rido imposto para a lei complementar.

Relatório:

A Sra. Claudia Auxiliadora de Moraes Costa, atualmente Tabeliã Substitu-
ta do Cartório de Paz e Notas do Capão Grande), interpôs em desfavor da
Secretaria de Fazenda Municipal de Várzea Grande/MT, o presente Re-
curso Voluntário por discordar da decisão de 1ª Instancia que manteve a
aplicação do Auto de Infração e Imposição de Multa nr. 016/ISSQN/2014,
consequentemente julgando improcedentes seus pedidos.

Em suas razões recursais sustenta preliminarmente que em razão de estar
em discussão a legalidade do auto de Infração, requer seja realizada a bai-
xa no sistemaaté a decisão final do presente recurso.

Traz alegações no sentido de ser parte ilegítima para figurar no polo pas-
sivo do referido auto de Infração, a vista de que apesar de ter sido desig-
nada para a função de interventora em caráter precário, temporário e pro-
visório do Serviço Notarial e Registral do Distrito de Capão Grande, desde
o dia 10/1/2011, somente fora designada como Tabeliã Substituta com a
publicação da portaria 008/2013/DF/CA, expedita pelo MM Juízo Diretor
do Fórum da Comarca de Várzea Grande, o Dr.OTÁVIO PEIXOTO, em 12
de junho de 2013, razão pela qual entende ser responsável pela serventia
somente após 12/6/2013.

No mérito alega que nos termos da ata de reunião de 10/4/2013, e intima-
ção para pagamento do valor devido não era obrigada até então, ao reco-
lhimento do referido imposto, em razão da serventia ser de pequeno porte,
e que somente após a dita reunião é que passaria à obrigatoriedade do
recolhimento.

Por fim requereu acatamento da ilegitimidade alegada, bem como cance-
lamento do auto de infração lavrado, juntando documentos que entendera
suficiente para comprovar suas alegações.

O fisco municipal apresentou suas contrarrazões às fls. 336, reportando-
se às manifestações juntadas às fls. 149/151, por entender não ter trazido
a recorrente qualquer fato novo.

É o relatório.

Voto

Exmos Conselheiros

Consta nos autos deste recurso voluntário, interposto pela Sra. Claudia
Auxiliadora de Moraes Costa, requerimento preliminar paraque a Prefeitu-
ra Municipal de Várzea Grande dê baixa ao lançamento relativo ao tributo
originado do Auto de Infração 016/ISSQN/2014, tendo em vista o referido
auto de infração estar em discussão.

Antes de adentrar no mérito do pedido é importante consignar que, se-
gundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento consiste
em um procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa,
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, a de-
finir o montante e identificar o sujeito passivo.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento admi-
nistrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tri-
buto devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Tem-se então que para que seja quantificado o tributo, deverá a auto-
ridade administrativa,em razão de procedimento administrativo vincula-
do,praticar o lançamento, que consiste no procedimento de apurar o mon-
tante tributável, calcular o valor devido, identificar o sujeito passivo e se for
o caso aplicar multa; em ato contínuo para que o lançamento se constitua
em crédito tributário é imprescindível a notificação do sujeito passivo para
que pague o valor apurado ou impugne-o.

Com a regular notificação do contribuinte, tem-se definitivamente consti-
tuído o crédito tributário, cuja exequibilidade se perfaz com a certidão da
dívida ativa (CDA), que por sua vez goza de presunção de certeza, liqui-
dez, autonomia, exigibilidade.

No caso dos autos todos os procedimentos anteriores ao lançamento,
constituição do crédito tributário foram regularmente realizados.

Todavia, em razão da apresentação da impugnação por parte da recor-
rente, o imposto objeto do presente Recurso, desde sua interposição,teve
suspensa suaexigibilidade conforme estabelece o art. 30 do CTM, que co-
lamos a seguir:

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

No caso sob análise, destaca-se que esta é a última instancia adminis-
trativa e irá produzir consequentemente o julgamento administrativo final.
Sendo que esta definirá na área administrativa a procedência ou não do
pedido, e consequente baixa ou manutenção do lançamento tributário.

Ademais,não está a exigir durante o período de tramitação da impugnação
do auto de infração o tributo dele originado, pois conforme dito sua exigibi-
lidade está suspensa.

Portanto em razão do acima esclarecido, a meu sentir os pedidos da re-
corrente é improcedente.

As alegações da recorrenterelativas ao exercício da função de interventora
em caráter precário, temporário e provisório do Serviço Notarial e Registral
do Distrito de Capão Grande, no período de 10/1/2011 até 12/6/2013, não
é suficiente para afastar o dever de recolhimento do referido tributo, haja
vista que em suas próprias palavras foi nomeada pelo MM.Juizo Diretor do
Fórum de Várzea Grande para responder para serventia desde 10.1.2011,
passando a figurar como tabeliã Substituta com adecretação da vacância
da serventia por ocasião da finalização do processo disciplinar do antigo
tabelião daquela serventia em, 12/6/2013

A meu sentir os atos de intervenção abrange entre outros, o dever de ze-
lar, fiscalizar, responder, responsabilizar-se pelos acontecimentos naquela

29 de Abril de 2019 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XIV | N° 3.216

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 339 Assinado Digitalmente



serventia, haja vista que a nomeação tinha como contrapartida onerosa o
recebimento pela mesma no desenvolvimento de suas atividades.

Portanto, não é razoável aceitar que possa receber emolumentos por atos
praticados, contratar funcionários, pagar despesas de manutenção da ser-
ventia (água luz, telefone) e excluir do pagamento os impostos oriundos
de sua atividade.

Portanto em razão do acima esclarecido, em meu juízo tenho que o pedido
da recorrente é improcedente devendo o referido auto de infração ser man-
tido.

No mérito, alega que nos termos da ata de reunião de 10/4/2013 e intima-
ção para pagamento do valor devido, não era obrigada até então, ao re-
colhimento do referido imposto, tendo em vista entender que não era obri-
gatório o recolhimento do ISSQN por cartórios de pequeno porte, e que
somente após a dita reunião é que passaria à obrigatoriedade do recolhi-
mento.

Contudo, não é o que consta nas normas regentes da matéria; esclarece-
se que a Constituição Federal em seu art. 156, §3º,traz algumas indica-
ções ou características do ISSQN, contudo, delega a responsabilidade pa-
ra regulamentação do referido imposto para a lei complementar.

Diante disso e em obediência a tal dispositivo constitucional, publicou-se a
Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003, que previu em seu art. 8º
que a alíquota máxima do ISSQN seria de 5% incidentes sobre o preço do
serviço, e na ADCT (Ato de Disposições Constitucionais Transitórias), em
seu art. 88, o estabelecimento da alíquota mínima de 2% do ISSQN.

LEI COMPLEMENTAR 116/2003

Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza são as seguintes:

I – (VETADO)

II – demais serviços, 5% (cinco por cento).

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I
e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere
o inciso III do caput do mesmo artigo:

I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que
se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei
nº 406, de 31 de dezembro de 1968;

Percebe-se que o legislador federal determinou o percentual máximo para
cobrança do referido imposto, podendo ser alterado para o menor percen-
tual, desde que não seja inferior a 2%, devendo para tanto tal alteração
sem realizada mediante lei ordinária municipal.

Previu ainda o legislador federal em listaanexa à Lei Complementar, re-
lação dos serviços tributáveis, estando os “Serviços de registros públicos,
cartorários e notariais”, descritos no item 21 da referida lista, atividade es-
ta, inclusive que teve questionada sua constitucionalidade (ADIN 3089),
onde o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento pela sua valida-
de.

Não consta no referido dispositivo legal, nenhuma exceção à tributação
para Serviços de registros públicos, cartorários e notariais, seja pelo porte,
seja pela localização, seja especialidade etc.

Portanto a alegação de que não era obrigada ao recolhimento do ISSQN
em razão de seu pequeno porte, não deve prosperar, devendo por conse-
guinte ser reconhecida desde a sua nomeação como contribuinte da refe-
rida obrigação.

Em 2013, houve publicação pelo município de Várzea Grandedo Decreto
33/2013 e a lei municipal 3935, que formalizaramrespectivamente ao até
então Código TributárioMunicipal o que já determinava a Lei Complemen-
tar 116/2003, isto é, a alíquota de 5% e redução da alíquota para as ati-
vidades descritas no item 21 da lista de serviços sujeitos à tributação mu-

nicipal, de forma que passou a vigorar a alíquota de 3%sobre Serviços de
registros públicos, cartorários e notariais.

Seção IV

Da Alíquota e da Base de Cálculo

Art. 84 - A alíquota do imposto sobre serviços especificados no parágrafo
primeiro do artigo 70, será a seguinte:

I – a alíquota genérica será de 5% (cinco por cento) para os serviços não
especificados nos incisos II e III;

II – alíquota específica de 3% (três por cento) para as seguintes ativi-
dades:

a) ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior;

b) sub item 14.04 do item 14, § 1° do artigo 70;

c) sub item 10.09 do item 10, § 1° do artigo 70;

d) sub item 17.19 do item 17, § 1º do art. 70;

e) sub item 12.07 e 12.08 do item 12;

f) sub item 21.01 do item 21.

O decreto e redução da alíquota foram objetos da reunião havida entre re-
presentantes das serventias do Município de VárzeaGrande e Represen-
tante da Secretaria Municipal de Receita, sendo clara, no meu entender,
que a pauta objetivou à comunicação da redução da alíquota que era de
5% (devida desde a publicação da Lei Complementar 116/2003) para 3%
a partir de maio de maio de 2003, e não a criação do imposto para aquela
atividade, pois esta já estava prevista pela Lei Complementar 116/2003.

Portanto, as alegações da recorrente não merece prosperar tendo em vista
que a lei complementar já havia desde sua publicação instituído regular e
formalmente o ISSQN, sendo portanto devido à base de 5%, reduzida pos-
teriormente à alíquota de 3%.

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso interposto por preencher
os pressupostos legais, e no mérito nego provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, o Conselho Municipal de Recurso Fiscal de
Várzea Grande/MT, na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, deu conhecimento ao recurso interposto por preencher os pressu-
postos legais, e no mérito NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2019.

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

JOSE CARLOS CALEGARI FILHO

Conselheiro

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Vice- Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 13/2019/PMVG/MT

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, Prefeita Municipal de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso, no desempenho de suas atribuições e em confor-
midade com o Edital de Abertura do Concurso Público nº. 002/2017 – DE-
MAIS CARGOS e do Edital de Homologação do Concurso Público, de 02
de abril de 2018, ambos publicados no Jornal Oficial dos Municípios-MT.
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