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

Recurso Tributário n° 297/2021
Recorrente: NERCY DE VARGAS
Relator: Conselheiro Evandro Censi

RELATÓRIO

1-

Trata-se de Recurso interposto por NERCY DE VARGAS, Pessoa Física,

residente e domiciliado na Rua Manacá, 280, taquaras, Município de Balneário
Camboriú/SC, protocolado na data de 15/06/2021, contra os seguintes Termos:

2–

Decisão Administrativa nº 0583/2021/GSFA ;
O processo Administrativo iniciou-se em 07/11/2019, através do processo

sumário (Físico) 2019033615, em que a recorrente solicitou ao Município de Balneário
Camboriu, EMISSÃO DE GUIA DE ITBI, de acordo com os dados preenchidos na
DECLARAÇÃO DE TRANSAÇÃO IMOBILIARIA INTER VIVOS, a qual se refere a compra
e venda de 90% de um terreno com 15.221,80 m² em Taquaras, matricula 22432, com valor
da transação declarada R$ 400.000,00 com data do negócio 03/10/2008.
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brasileiro, médico, casado, inscrito no CPF sob nº 429.811.070-20 e RG 5990082 SSP/SC,

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

3–

Em 26/12/2019 houve a apresentação de Impugnação, através do protocolo

500/2019, impugnando o valor atribuído pelo fisco, que foi de R$ 3.422.952,79, conforme

4 -

Importante frisar que neste momento não foi apresentado o Laudo de

avaliação
5-

Em sede de despachos 4 e 5, a fiscalização aguardava manifestação da

recorrente.

Balneário Camboriú – Rua Dinamarca, 320 – Paço Municipal - CEP 88338-900 – (47) 3267-7000
http://controladoria.balneariocamboriu.sc.gov.br/conselho_contribuinte

Assinado por 1 pessoa: EVANDRO CENSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 9D78-6A0B-3E13-6073

apresentado pelo recorrente.
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6-

Como não houve manifestação da parte, o processo seguiu para o setor

de fiscalização para análise onde, em 02/09/2020, através do despacho 8-500/2019, foi
solicitado a apresentação do Laudo de avaliação.
7-

Em resposta o recorrente protocolou em um novo protocolo (32.754/2020),

apresentada pelo fisco em despacho 10-500/2019 de 05/10/2020, fora indeferido.
“Desta feita, o requerente protocolou novo processo, referendado no despacho nº
9, pedindo prorrogação de prazo para apresentação do laudo técnico de avaliação.
Naquele processo, o DEFF opinou pelo indeferimento do pedido.”

8-

Neste mesmo despacho de 05/10/2020, o fisco opina pelo indeferimento do

pedido de impugnação, conforme a seguir:

Tendo em vista as considerações acima e, principalmente, pela ausência de
apresentação do laudo técnico de avaliação nesse processo, cuja lei determina a
obrigatoriedade de apresentação juntamente com o pedido de impugnação do valor
fixado para fins de recolhimento do ITBI, conforme dispõe o artigo 3º, parágrafo único
do Decreto Municipal nº 1938/1989, com redação dada pelo Decreto Municipal nº
9084/2018, cuja redação assim disciplina: "A impugnação do valor fixado como base
de cálculo do imposto poderá ser oposta sob a forma de recurso administrativo, na
forma da legislação em vigor, instruído com laudo técnico de avaliação, realizado
por profissional habilitado, com inscrição no Cadastro Nacional dos Avaliadores de
Imóveis (CNAI), e acompanhado do respectivo selo certificador, quando emitido por
corretor de imóveis."; opinamos pelo indeferimento do pedido formulado pelo
requerente.
Segue ao Diretor do DEFF para ciência, posterior encaminhamento ao GSFA para
decisão e, por fim, intimação do requerente.

9-

Já em 20/10/2020 o recorrente apresenta o Laudo de avaliação.
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pedindo prorrogação de prazo para a apresentação do Laudo, que conforme informação
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10 -

E como último despacho do processo de impugnação, em 01/06/2021

foi emitido a Decisão Administrativa nº 0583/2021/GSFA, indeferindo o pedido de
impugnação,

considerando

que

o

Laudo

de

avaliação

não

foi

apresentado

tempestivamente, salientando que o contribuinte teria a opção de ingressar com um novo

11 -

O recorrente tomou ciência da referida decisão administrativa em 07/06/2021.
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pedido apresentando o Laudo de avaliação, conforme se extrai da decisão:
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12 -

Já em 15/06/2021, apresenta o presente recurso, onde em sede

É o breve relatório.
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pedidos tem-se:
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Voto

13 -

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

14 -

Preliminarmente passo a analisar se o Laudo de avaliação poderá ser usado

no presente Recurso, caso o mesmo seja necessário para fins de atribuição da base de
calculo do ITBI.
15 -

Conforme consta em sede de relatório, ao protocolar a impugnação, o

Art. 7º A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de
direitos a ele relativos, tem como base de cálculo o valor do negócio jurídico ou do
valor utilizado para lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, quando este
for maior. (Redação dada pela Lei nº 1654/1997)
...
§ 9º - A impugnação do valor fixado como base de cálculo do Imposto, será
endereçada a repartição municipal que efetuar o cálculo, acompanhada de
laudo técnico de avaliação do imóvel ou direito transmitido.

16 -

Mesmo assim, foram disponibilizadas oportunidades para a que se

apresentasse o Laudo, sendo a última em 02/09/2020 (despacho 10-500/2019), com prazo
de 30 dias para apresentação.
17 -

Apenas em 20/10/2020, despacho 11-500/2019, foi apresentado o Laudo

de Avaliação.
18 -

Em sede de decisão administrativa, o fisco salientou que o recorrente

poderia entrar com novo protocolo e apresentar o laudo.
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recorrente não apresentou o referido laudo, conforme dispõe o §9º, do art 7º da lei 859/89
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19 -

Embora entenda as dificuldades que o recorrente deva ter passado para

conseguir o Laudo, frente a Pandemia a qual ainda estamos vivenciando, o Laudo foi
apresentado fora do prazo, e para tanto, o fisco salientou que o contribuinte teria a
possibilidade de abrir um novo protocolo e apresenta-lo.
20 -

Neste quesito, considero que o Laudo não deve ser considerado no

presente Recurso, pois como foi apresentado intempestivamente no processo de 1º
instancia, não houve a apreciação do fisco, sendo assim, haveria uma supressão de

21 -

Pois bem, passo a analisar as demais particularidades do caso.

22 -

O contribuinte aduz que o art 7º da lei 859/89 é clara quanto a Base de

Cálculo do ITBI, o que é o mesmo entendimento deste conselheiro.
23 -

Como já discutido em outros processos com o mesmo tema, Base de

cálculo do ITBI, continuo entendendo que a Base de Cálculo do imposto deva ser o que
dispõe o Art 7º da Lei 859/89
24 -

A constituição Federal atribuiu competência aos municípios para legislar

em matéria de ITBI, como segue:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

25 -

E assim fez o município de Balneário Camboriú, de forma clara, através

da lei 859/89.
Art 7º A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis e de direitos a ele relativos, tem como base de cálculo o valor
do negócio jurídico ou do valor utilizado para lançamento do
Imposto Predial e Territorial Urbano, quando este for maior.
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instancia se levássemos em conta o Laudo de avaliação.
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(Redação dada pela Lei nº 1654/1997)
26 -

Está expresso na lei as duas opções, e nenhuma outra.



o valor do negócio jurídico



valor utilizado para lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano,
quando este for maior

27 -

Entender que o art 7º da lei 859/89 esteja em descompasso com outra

norma, supostamente superior (CTN), seria o mesmo que interpretar que a norma seja
ilegal, ou não deva ser considerada. E como a constituição atribuiu a competência ao
poderia o município estar cobrando o ITBI, por falta de dispositivo legal municipal atribuindo
a base de cálculo. O que não é o caso, pois temos no ordenamento municipal, norma
vigente e perfeita, onde cita as duas opções a ser levadas em consideração para atribuição
da Base de cálculo do ITBI, conforme mencionei anteriormente.
28 -

Observem um julgado no TJSP, em caso semelhante, mas claro com

suas particularidades, vejamos:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ITBI – BASE DE CÁLCULO
- Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o
valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o "valor
de referência" - Ilegalidade da apuração do valor venal previsto em desacordo com o
CTN - Ofensa ao principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF –
Precedentes – IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA DA BASE DE CÁLCULO
DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO IMÓVEL OU AO VALOR DA
TRANSAÇÃO,

(TJSP;

PREVALECENDO

Incidente

de

Resolução

O

de

QUE

Demandas

FOR

MAIOR.

Repetitivas

2243516-

62.2017.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 26/07/2019)

29 -

Lá na cidade de São Paulo, por exemplo, a legislação dispõe que a

base de calculo é:
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município em legislar sobre o ITBI, se o art 7º da lei 859/89 fosse considerado ilegal, não
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Do Cálculo do Imposto
Art. 7º. Para fins de lançamento do Imposto, a base de cálculo é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem
ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado.(Redação dada pela Lei n° 14.256/2006)

30 -

Ou seja, mesmo que a legislação cite Valor Venal, este ainda deve ser

o mesmo que o atribuído ao IPTU.
31 -

Grandes doutrinadores definem muito bem o que é o negócio jurídico,

como por exemplo Miguel Reale,
“negócio jurídico é espécie de ato jurídico que, além de se originar em um ato de
entre dois ou mais sujeitos tendo em vista um objeto protegido pelo ordenamento
jurídico.”( Reale; Miguel; Propedêutica de direito civil; 6º ed. Citação p. 356)

32 -

Assim, em Balneário Camboriú o legislador foi bem específico quanto

a Base de Calculo, , para que não houvesse dúvidas, ou seja, é o “valor do negócio
jurídico”. Logo, não vejo por que entender diferente.
33 -

Respeito a opinião de quem não pensa desta maneira, porém não

posso concordar e, neste ponto, entendo que deve-se observar o valor do negócio
jurídico, que no presente caso, conforme consta no contrato de compra e venda, o valor
total é de R$ 600.000,00 mais a correção de 1% aplicada nos valores das parcelas,
lembrando que o recorrente e sua companheira adquiriram 90% deste contrato,
conforme demonstrado no processo:
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vontade, implica em declaração expressa da vontade, instauradora de uma relação
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...

...
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34 -

Observa-se que houve entrada de R$ 200.000,00 e que os R$

35 -

E como o contrato estabelece que o recorrente e sua companheira são

detentores de 90% do imóvel, entendo que a Base de calculo do ITBI a ser considerado,
seja 90% dos R$ 600.000,00, ou seja, R$ 540.000,00 mais os juros aplicados, e ainda a
correção monetária da data do contrato até data do pedido da guia de ITBI (§2º do art
97 do CTN e §2º do art 1º do Decreto Municipal 1938/89), ou o valor utilizado para
lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o que for maior.
36 -

Para tanto o recorrente deve apresentar relatório com o valor das parcelas

pagas com os juros.
37 -

Quanto a Redução da Alíquota, com base na Lei complementar

44/2019, vejamos o que dispõe o art 3º:
Art. 3º Fica estabelecido como norma temporária, que a alíquota do Imposto sobre
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400.000,00 restantes, seriam quitados em parcelas com acréscimo de juros de 1% ao mês.
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a Transmissão de Bens Imóveis, fixada pelo inciso II do art. 8º da Lei Municipal
nº 859, de 06 de março de 1989, fica reduzida provisoriamente, para os pedidos
protocolados até o dia 31 de dezembro de 2019, com pagamento único, com os
seguintes percentuais:
I - 1,5% (um e meio por cento), para instrumentos de transmissão celebrados até o
ano de 2010, considerando-se datado o documento particular na forma do §3º
deste artigo;
...
§ 3º Considerar-se-á datado o documento particular nas seguintes formas:
I - no dia em que foi registrado;
II - desde a morte de algum dos signatários;
III - a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários; ou
IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo.

Observei que o pedido de guia foi protocolado em 07/11/2019, logo,

dentro do prazo previsto no caput do art 3º da Lei 44/2019:

39 -

E ainda, atendendo ao requisito do §3º do art 3º da lei 44/2019, houve o

reconhecimento de firma do contrato de compra e venda em 2008.
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38 -

40 -

Portanto, entendo que a alíquota aplicável ao presente caso, é a de 1,5%.

41 -

Assim, diante de todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO para que seja Revisto o Lançamento da guia do ITBI
referente ao imóvel matricula 22432, com fulcro no Art 7º da Lei 859/89, tendo como base
de cálculo o Valor do negócio jurídico, sendo R$ 540,000,00 acrescido dos juros de
1% pago nas parcelas (recorrente deve apresentar planilha com os valores dos juros),
corrigido monetariamente até a data do protocolo de pedido de guia (17/11/2019), ou
o valor utilizado para lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o que for
maior. Voto também, no sentido de que se utilize a alíquota de 1,5%, com fulco no art 3º
da lei complementar 44/2019.
É o voto
Balneário Camboriú/SC, 26 de julho de 2021.
Evandro Censi
Conselheiro
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