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EMENTA: IMPUGNAÇÃO A BASE DE CÁLCULO DO ITBI. IMÓVEL AD-
QUIRIDO EM LEILÃO. LEILÃO ENTRE PARTICULARES NÃO SE APLI-
CA AS REGRAS DO LEILÃO POR HASTA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
VALORCOMERCIAL MAIOR QUE O DE COMPRA. DECISÃO DE 1ª INS-
TÂNCIA POR MANTER O MAIOR VALOR DECLARADO COMO BASE
DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.

RELATÓRIO

Trata- se processo de Recurso Voluntário referente àImpugnação ao lan-
çamento de Imposto sobre Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imó-
veis,apresentado pela requerente Julia Praieiro Macieski Leite, referente
à aquisição do Imóvel de Matrícula nº 80.122 localizado na Rua Goiás,
lote 487, Quadra 289 Loteamento Nova Várzea Grande, Bairro Centro Sul,
Várzea Grande/MT.

O presente processo se encontra instruído com todos os documentos ne-
cessários a análise do feito. (requerimento, documentos pessoais, certidão
de casamento, certidão de registro de imóveis, proposta de compra, con-
trato particular de compra e venda, comprovante de pagamento bancário,
guia de ITBI e procuração pública constituindo Larissa Frata Liberatto Cas-
sanelli como representante da requerente).

A requerente adquiriu o imóvel qualificado acima do Banco do Brasil em
um leilão virtual, pelo valor de R$ 71.989,52 (Setenta e um mil novecentos
e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme demonstra-
do nos autos por cópia do contrato de compra e venda e recibo de trans-
ferência bancária.

VOTO DO RELATOR

A impugnação do lançamento do valor do ITBI se originou com base na
divergência de qual seria o valor correto para utilizar como base de cálculo
do respectivo tributo.

A requerente defende a tese que deve ser utilizado como base de cálculo
para o lançamento do ITBI o valor pago pelo imóvel, que é de R$ 71.
989,52 (Setenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e
dois centavos), e fundamenta seu entendimento no artigo 42 da Lei 1.178/
91 (Código Tributário Municipal de Várzea Grande/MT) que disciplina:

Nas arrematações o valor será correspondente ao preço do maior lan-
ce e nas adjudicações o correspondente ao preço e nas adjudicações

e remições o correspondente ao maior lance ou á avaliação nos ter-
mos do processo, conforme o caso.

Todavia a requerente não se atentou a redação do artigo 41 e seu pará-
grafo único da mesma Lei, onde diz que:

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.Parágrafo Único. O valor formalmente declarado na
transmissão será adotado quando superior ao previsto no caput des-
te artigo.

O parágrafo único do artigo 41 do Código Tributário Municipal de Várzea
Grande/MT, é claro em afirmar que na Transmissão do Imóvel, caso seja
declarado valor superior ao valor venal, este será o adotado para fins de
base de cálculo para emissão da guia de ITBI.

Onde no Vol. II página 02 consta o Requerimento para Fins de Recolhi-
mento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, com as seguin-
tes declarações: Valor da Transmissão R$ 71.989,52 (Setenta e um mil
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e logo a
baixo no campo; Preço de Mercado do Imóvel Atualizado e Declarado pelo
contribuinte: R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).

O requerimento foi assinado pela procuradora constituída nos autos, logo
não resta dúvida que o caso em questão se amolda perfeitamente no pa-
rágrafo único do artigo 41 do Código Tributário Municipal.

E como muito bem explanado e fundamentado pelo julgamento de 1ª Ins-
tância, os casos em que são utilizados para base de cálculo o valor da ar-
rematação, trata se de hasta pública, leilões judiciais, o que não é o caso
em questão, visto ser uma transação entre particulares.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso de Voluntário, mas nego-
lhe provimento, mantendo a decisão de 1ª Instância e o lançamento do IT-
BI com base no valor declarado pela requerente como sendo o valor atua-
lizado do Imóvel, qual seja 130.000,00 (Cento e trinta mil reais).

Várzea Grande, 27 de agosto de 2021.

JOSIVANIA FRANCA SANTOS

Conselheira Relatora

Matricula n.138.850

ACORDÃO

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 presente Recurso
Voluntário e negar lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão
do órgão julgador de 1ª Instância exarada em 25.01.2021 de fls. 45/53 no
Vol. III do Processo Gespro nº 701.924/2020.

Participaram da sessão de julgamento, os Conselheiros: Srs. Maxwel Al-
ves Silva, Presidente, Josivania Franca Santos, Vice-presidente, Kelma
Karolina da CostaAmorim, representante da Secretaria Municipal de Ges-
tão Fazendária, Rodrigo Yawata Chagas, representante do Conselho Re-
gional de Administração, Samuel Richard Decker Neto, representante da
Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande.
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