
 

MUNICÍPIO   DE   BALNEÁRIO   CAMBORIÚ  
ESTADO   DE   SANTA   CATARINA  
SECRETARIA   DA   FAZENDA  
CONSELHO   DE   CONTRIBUINTES   
 

Recurso   Tributário   n°   207/2019  

Relator:   MARCELO   AZEVEDO   SANTOS  

  

IPTU  –  IMPOSTO  PREDIAL  E  TERRITORIAL  URBANO  –         
REQUERIMENTO  DE  ISENÇÃO  –  REQUERENTE  QUE  NÃO        
CUMPROVOU  TODOS  OS  REQUISITOS  ESTABELECIDOS  NO       
ARGITO   3º   DA   LEI   3.427/2012   –   PRETENSÃO   INDEFERIDA.  

  

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Recurso  Tributário  n°           
207/2019,  em  que  é  recorrente Paulo  Roberto  Ucha  Rodrigues , e  recorrida  a  Fazenda              
Municipal:  

  

O  Conselho  de  Contribuintes  do  Município  de  Balneário  Camboriú  decidiu,           
por  votação  unânime, INDEFERIR  o  recurso  interposto  pelo  requerente.  O  contribuinte  não  atende              
os   requisitos   de   isenção   da   lei   3427/2012.  

  

Além  do  Relator,  participaram  do  julgamento,  realizado  no  dia  6  de  agosto             
de  2019  e  presidido  pelo  Conselheiro  Francisco  de  Paula  Ferreira  Junior,  que  não  precisou  votar,                
o  Conselheiro  Daniel  Brose  Herzmann,  o  Conselheiro  Charles  Douglas  Correa,  a  Conselheira             
Maria  Helena  Carames  Y  Darriba  Cardoso,  o  Conselheiro  Marcelo  Azevedo  Santos  e  o              
Conselheiro   Lucas   Diego   Buttenbender.  

  

Balneário   Camboriú,   06   de   agosto   de   2019.  

  

__________________________________  
Marcelo   Azevedo   Santos  

Relator  

________________________________  
Francisco   de   Paula   Ferreira   Junior  

Presidente  
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RELATÓRIO  

  

1-   Trata-se  de  pedido  formulado  em 26/01/2018  por  Paulo  Roberto  Ucha           

Rodrigues,  cujo  objetivo  é  a  isenção  de  IPTU  referente  ao  imóvel  localizado  na  Rua  3.020,  n.  74,                  

Centro,   Balneário   Camboriú/SC,   com   base   na   Lei   Ordinária   3.427/2012.  

  2-   Argumentou  que  reside  no  referido  imóvel  permanentemente  há  26  anos,            

sendo  aquele  o  único  imóvel  de  sua  propriedade  em  todo  o  território  nacional  e  que  a  soma  de                   

todos   os   seus   rendimentos   não   ultrapassa   o   valor   de   2   (dois)   salários   mínimos.  

  3-  Juntou  documentos,  fls.  03/18,  referente  à  propriedade  de  imóveis  e           

rendimentos.  

4-  Às  fls.  19  dos  autos  o  Fisco  emitiu  notificação  solicitando  a  juntada  de  novos               

documentos  para  aferição  do  direito  do  contribuinte,  tendo  sido  arrolados,  às  fls.  24/33  sua               

Declaração   de   Imposto   de   Renda   e   documentos   relativos   à   sua   esposa.  

4-  Em  manifestação  de  fls.  26,  o  Recorrente  informa  que  o  valor  auferido  e              

declarado  em  seu  Imposto  de  Renda  decorre  da  locação  do  próprio  imóvel,  localizado  na  rua                

3.020,   n.   74,   eis   que   reside   na   parte   dos   fundos  

5-  Ás  fls.  34  o  Fisco  Municipal  indeferiu  o  pedido  do  Recorrente,  posto  que  a               

vistoria   realizada    in   loco ,   houvera   constatado   que   o   imóvel    não   condiz   com   a   situação   de   carência .  

6-   A  Fazenda  Municipal,  em  Decisão  Administrativa  n.º  0264/2019/GSFA,         

acolheu  o  parecer  da  Comissão  Permanente  de  Análise  de  Pedidos  de  Isenção  de  Tributos               

Municipais  e  indeferiu  o  pedido  do  contribuinte,  por  entender  que  o  imóvel  não apresenta  aspecto                

condizente   e   correspondente   à   situação   de   carência .  

  

É   o   relatório.  
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VOTO.  

  

7-  Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pelo  contribuinte  Paulo         

Roberto  Ucha  Rodrigues  cujo  objetivo  é  a  isenção  do  IPTU  incidente  sobre  o  imóvel  localizado  na                 

Rua  3.020,  n.º  74,  em  razão  de  auferir  menos  de  2  (dois)  salários  mínimos  mensais,  e  ser  seu                   

único   imóvel   utilizado   para   residência.    

8-  Primeiramente  há  que  se  considerar  que  o  Laudo  elaborado  pela  Comissão            

Permanente  de  Análise  de  Pedidos  de  Isenção  de  Tributos  (fls.  35/36)  é  por  demais  simples,  não                 

estando   apto   a   constatar   se   o   imóvel   condiz   com   a   situação   de   carência   do   Recorrente.  

9-  Isso  porque  não  atende  aos  requisitos  destacados  no  artigo  5º  da  Lei             

Ordinária   3.427/2012,   que   dispõe:  

"Art.  5º  O  requerimento  protocolado  será  encaminhado  à  Comissão  Permanente  de  Análise             

de  Pedidos  de  Isenção  de  Tributos  Municipais,  que ,  após  vistoria,  emitirá  parecer  conclusivo  à               

respeito .  

Parágrafo  Único  -  Constatado,  na  vistoria,  que  o  imóvel  não  apresenta  aspecto  condizente  e               

correspondente  à  situação  de  carência  apresentada  pelo  requerente,  justificadora  do  pedido,            

será  elaborado  um  detalhado  relatório,  instruído  com  fotografias  do  local,  que  poderá  servir              

como   fundamento   para   o   indeferimento   da   isenção   pretendida .   (grifo   nosso)  

  10–  Ora,  conforme  já  decidido  por  esse  Conselho,  nos  autos  do  Recurso            

Tributário  205/2019,  a  norma  exige  que  a  comissão  realize  uma  vistoria in  loco  no  imóvel                

apresentando  um  detalhado  relatório,  inclusive  instruído  com  fotografias  do  local,  o  qual poderá              

servir   de   base   para   o   indeferimento   da   isenção   pretendida .  

11-  De  uma  análise  perfunctória  dos  autos,  não  se  consegue  depreender  que  o             

laudo   fora   elaborado   cumprindo,   rigorosamente,   o   que   determina   a   legislação   em   vigor.  

12-  Por  outro  lado,  para  a  concessão  do  benefício  da  Isenção  tributária  o             

contribuinte  deve  cumprir  os  requisitos  legais  que,  para  o  presente  caso,  são  os  descritos  no  artigo                 

3º    da   Lei   3.427/2012,   que   são,   cumulativamente:  

Art.   3º   (...)  

I   -   Que   seu   rendimento   mensal   não   ultrapasse   02   (dois)   salários   mínimos;  
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II   -   Que   seja   proprietário   ou   possuidor   de   um   único   imóvel;  

III   -   Que   utiliza   tal   imóvel   como   sua   residência   habitual.  

   

13-  Nessa  esteira  destaca-se  que  o  Requerente  junta,  às  fls.  27/33  seu  Imposto             

de  Renda,  exercício  2018  (ano  de  entrada  do  requerimento),  onde  consta  rendimentos             

provenientes   de   aluguel,   no   valor   mensal   de   R$   2.300,00   (dois   mil   e   trezentos   reais).  

14-  O  próprio  contribuinte,  em  manifestação  datada  de  11/01/2019  (fls.  26)           

esclarece  que a  renda  de  aluguel  é  proveniente  da  locação  da  casa  74  na  Rua  3020,  visto  que  eu                    

(sic)    moro   nos   fundos,   esta   é   minha   fonte   de   renda .  

15-  Independentemente  da  avaliação  de  outros  valores  constantes  de  seu          

Imposto  de  Renda,  bem  como  de  avaliação  mais  apurada  acerca  do  fato  de  que  o  imóvel  possui                  

outras  residências  não  incorporadas,  comprovado  pelo  fato  de  o  requerente  residir  nos  fundos,  é               

razão  de  decidir  o  simples  fato  de  que  o  requerente  não  cumpre  o  requisito  estabelecido  no  inciso                  

I,   do   artigo   3º,   da   Lei   n.º   3.427/2012,   eis   que   aufere   mais   de   2   (dois)   salários   mínimos   mensais.  

16-  Ademais  é  importante  salientar  que  o  imóvel  está  alugado,  não  se  podendo,             

inclusive,   repassar   ao   inquilino   um   eventual   direito   que   seria   do   Requerente.  

17-  Assim,  com  base  nos  documentos  juntados  aos  autos,  voto  pelo           

DESPROVIMENTO  do  Recurso  interposto  pelo  Requerente,  ainda  que  por  fundamento  diverso  da             

decisão  de  primeira  instância,  e  pelo  indeferimento  do  benefício  da  isenção  tributária  referente  ao               

IPTU,   estabelecido   na   Lei   3.427/2012.  

  

Balneário   Camboriú,   06   de   agosto   de   2019  

 

  

  

Marcelo   Azevedo   Santos  
Conselheiro  
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