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Atos do Executivo

DECRETO Nº 219 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 65 e 66, inciso III, da Lei Complementar nº 
039/04 c/c as disposições do art. 99, inciso VII, da Lei Orgânica do Município; 
DECRETA:
Art. 1º. Fica o servidor EDVALDO BENTO DA SILVA, matrícula 10456, empossado em 02/03/2015, lotado na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, exonerado, a pedido, a partir de 05 de novembro de 2015, do cargo de assistente técnico I, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de 
fevereiro de 2010.
Art. 2º. Fica o servidor JOÃO LUIZ BARBOSA, matrícula 3619, empossado em 01/02/2005, lotado na Secretaria Municipal de Educação, exonera-
do, a pedido, a partir de 05 de novembro de 2015, do cargo de professor IV, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 3º. Fica a servidora LUANA TAMARA DA SILVA, matrícula 8477, lotada na Secretaria Municipal de Ação Social, exonerada, a partir de 13 de 
novembro de 2015, do cargo comissionado de chefe de setor, previsto na Lei 1.777/10, de 03 de fevereiro de 2010.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas de exonerações dos servidores mencionados 
nos artigos 1º, 2º e 3º.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 10 de novembro de 2015.
Antonio Brandão
Prefeito Municipal
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Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº000940/2015
REFERÊNCIA:  Restituição  de ISSQN
REQUERENTE: CONSTRUTORA  SILVEIRA PRADO  LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000940/2015, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA, CNPJ nº 02.391.818/0001-08 solicita a 
restituição dos valores de ISSQN recolhidos sem a devida observância do Decreto nº 043/2012.
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de Notas Fiscais.
Por meio do Ofício Fiscal nº 00182/2015/SMF-DAF, em resposta ao Setor PATs, o fiscal de tributos manifestou acerca do pedido da Requerente. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal de1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir tributos sobre serviços de qualquer natureza. Veja-
mos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados 
e Municípios, estabelece o seguinte:
LEI Nº 5.172/1966
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalida-
de do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos: 
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Visto a permissão legal para restituir tributos pagos indevidamente, ou pagos a maior, passamos a observar a análise e cálculos do Agente Fiscal 
de tributos acerca do pedido da Requerente:
Ofício FISCAL nº 00182/2015/SMF-DAF
Brumadinho, 14 de outubro de 2015.
A Sra. Angela Brígida Braga
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATs
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Ref.: Restituição de ISSQN. 
Em resposta a responsável pelo setor de PATs, solicitando informações sobre o processo 000940/2015, em que a empresa CONSTRUTORA SIL-
VEIRA PRADO LTDA ME, CNPJ: 02.391.818/0001-08, vem requerer a restituição de ISSQN recolhidos indevidamente, alegando que não foram de-
duzidos os valores dos materiais incorporados às obras objeto de seus contratos, ora firmados com tomadores diversos conforme documentos 
anexos ao processo, como prevê o decreto Municipal 043/2012, analisei os seguintes documentos;
Requerimento/Protocolo 940/2015.
Notas fiscais relacionadas nos Livros Fiscais Serviços Prestados Mensais – jun/14, jul/14, ago/14, set/14, out/14, Nov/14, Dez/14, Jan/15, Fev/15, 
Mar/15, Abr/15, Mai/15, jun/15, jul/15, ago/15 e set/15, fls. 487 a 501.
Notas fiscais recebidas de prestadores de serviços tomados fls. 458 a 486-1.
Notas fiscais recebidas de terceiros, objeto da dedução anexadas ao processo nas folhas 003 a 457.
Contrato Social.
Requerimento de Empresário.
Declaração como optante pelo simples nacional.
Segue relatório;
- o contribuinte aqui qualificado é prestador de serviços e possui “matriz administrativa” ver fls. 517 e 519, neste município, e busca através de 
documentos protocolados e anexados ao citado processo, a RESTITUIÇÃO DO ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), visto que 
não foi deduzido o valor dos materiais incorporados à obra da base de cálculo do imposto.
- o mesmo é optante pelo simples nacional de acordo com documento constante na fl. 516.
-  as notas fiscais descritas nos livros fiscais anexos conforme fls. 487 a 501 foram emitidas pela empresa “SEDE” com endereço no município de 
Brumadinho/MG, entre os meses jun/14, jul/14, ago/14, set/14, out/14, Nov/14, Dez/14, Jan/15, Fev/15, Mar/15, Abr/15, Mai/15, jun/15, jul/15, 
ago/15 e set/15.
- o valor total das notas fiscais emitidas durante o período é de R$ 1.915.619,29 (Um Milhão Novecentos e Quinze Mil Seiscentos e Dezenove 
Reais e Vinte e Nove Centavos) fls. 512 a 513. 
- o contribuinte alega que o valor total a deduzir seria de R$ 35.598,06 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos).
Perante o exposto, concluo que;
Os impostos incidentes nas notas fiscais relacionadas foram retidos e recolhidos aos cofres municipais pelos tomadores descritos nos documen-
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tos fiscais, sendo que não houve em nenhuma delas a dedução dos materiais aplicados.
Os serviços prestados pelo requerente estão enquadrados no subitem 7.02, alíquota de 5%, o qual o decreto 043/12 prevê a dedução de até 50% 
do VALOR DOS MATERIAIS INCORPORADOS A OBRA.
Os documentos que constam no relatório de fls. 458 a 486-1 e 515, não foram considerados nos cálculos, pois são NOTAS FISCAIS SERIE A, nas 
quais a requerente figura como tomador.
Totais gerais das notas fiscais sujeitas à dedução, excetuando o valor das notas citadas no item anterior, somam R$ 897.313,47 (Oitocentos e 
Noventa e Sete Mil, Trezentos e Treze Reais e Quarenta e Sete Centavos) fls. 503 a 512, sendo aplicadas alíquotas diversas conforme prevê a Lei 
Complementar 123/2013 (Simples Nacional), sendo elas 2%, 2,79%, 3,50%, 4,26% e 4,61%. 
O valor requerido pelo contribuinte não procede, pelo fato de exceder o valor de 50% previsto no decreto regulamentador, conforme demons-
tração feita no item abaixo.
Sendo assim, o valor correto a ser restituído ao contribuinte, conforme levantamento fls. 503 a 512 é o descrito:
NFs serviços prestados
A - Valor total das notas fiscais emitidas pelo tomador: R$ 1.915.619,29.
B - Valor total do imposto recolhido: R$ 58.675,95.
NFs de materiais adquiridos
C - Valor dos materiais adquiridos: R$ 897.313,47.
D - Valor da dedução: R$ 34.598,06.
Valor total da dedução conforme prevê o regulamento municipal é de R$ 29.337,97 (Vinte e Nove Mil Trezentos e Trinta e sete Reais e Noventa e 
Sete Centavos), calculado em função do imposto efetivamente recolhido, conforme letra B do item 06.
É o entendimento;
Emerson Albino da Silva
Agente Fiscal III- Matrícula 2951
Rua Aristides Passos, 168, Centro, Brumadinho/MG.
(31) 35713009
Diante da clareza do entendimento do ilustre Agente Fiscal de Tributos Municipais, adotamos o texto acima transcrito como parte integrante da 
presente decisão, e assim, desde já, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no disposto no art. 165 do CTN e apoiado nos fundamentos expostos pelo 
Agente Fiscal de Tributos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO PEDIDO proposto pela empresa Requerente CONSTRUTORA SILVEIRA PRADO LTDA, 
razão pela qual DETERMINO:
a) A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE PAGO  no valor de R$ 29.337,97(vinte e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e sete 
centavos), a ser devolvido por meio de cheque administrativo em nome da Requerente, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de 
Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências;
b) DETERMINO a INTIMAÇÃO da Requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando 
a mesma cientificada de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Transitada em julgado a presente decisão (PAT nº 000000940/2015), ARQUIVE-SE.
Remeto os presentes autos à Junta de Recursos Fiscais para reexame por força do art. 247 do CTM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG,  03 de novembro de 2015
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO  Nº 00786/2014
REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO DE NLDF - IPTU
REQUERENTE: SÉCULUS EMPREENDIMENTOS GERAIS  LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000786/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual a empresa SÉCULUS EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 
21.167.432/0001-61, representada por  sua procuradora Flávia Maria Fonseca Borges OAB/MG 109.025, propõe DEFESA À NOTIFICAÇÃO DE 
LANÇAMENTO NA DÍVIDA ATIVA- IPTU - Nº 000936/2014 ,  referente IPTU incidente sobre os imóveis  cadastrados sob  nºs 05.38.008.0111.000, 
05.38.010.0014.000, 05.38.017.0116.000, 05.38.018.0004.000, 05.38.320.0002.000 e 05.38.320.0024.000, em nome da requerente, relativo exer-
cícios fiscais de 2010 a 2012, sob a alegação de que os atos de lançamento em  D.A. desobedeceram as normas contidas no Código Tributário 
Nacional, portanto revestidos de ilegalidade. 
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento, cópia da Notificação nº 000936/2014, cópia de certidão da JUCEMG, do Estatuto  Social 
e outros documentos constitutivos  da pessoa jurídica e procuração.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
DA TEMPESTIVIDADE
A contagem do prazo legal para apresentação da defesa em relação à  data do recebimento da notificação  nº000936/2014, feito pela Requeren-
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te, confere com os dados apurados pelo fisco municipal, entretanto, nota-se que o protocolo da defesa, documento  anexo, ocorreu na data de 
02 de setembro de 2014 e não em 01 de setembro de 2014, como bem disse a requerente, que seria a data fatal para a apresentação da defesa 
Entretanto, tendo em vista que o registro de protocolo neste departamento é lançado manualmente, o que admite uma margem maior de 
desencontro de dados, e sendo uma  divergência mínima, com arrimo no princípio da razoabilidade 
direito ao devido processo, passo ao estudo da presente reclamação interposta com fulcro no artigo 151, III do CTN.
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
No que tange ao pedido de suspensão da exigibilidade do tributo vale lembrar que , enquanto perdurar o tramite do presente feito, esta se 
impõe, independentemente do seu requerimento, tendo em vista que a Reclamação - Impugnação da Notificação nº 00000936/2014 - por si 
só suspendeu a exigibilidade do crédito tributário na ocasião de sua propositura, conforme previsto no já citado art. 151 do Código Tributário 
Nacional.
Lei 5.172/1966
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 
casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação 
ou as respectivas garantias.
(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I- moratória;
II – o depósito de seu montante integral;
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV- a concessão da medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI- o parcelamento.
Mister aclarar que a suspensão da exigibilidade consiste no impedimento temporário e circunstancial de o fisco levar adiante a sua exigência. Se 
ainda não tiver havido a inscrição em Dívida Ativa, o fisco não poderá fazê-lo; se já tiver havido a inscrição, o fisco não poderá ajuizar a execução 
fiscal. É temporário porque deverá haver decisão no processo que contiver a reclamação (impugnação) ou recurso administrativo e é circuns-
tancial porque somente poderá ocorrer dentro das circunstâncias previstas no art. 141 do CTN.
Assim, a reclamação ora proposta - Impugnação da Notificação nº 000936/2014 - suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao 
imposto incidente sobre os imóveis  acima enumerados, mas não o lançamento do crédito tributário em Dívida Ativa, uma vez que esse já havia 
ocorrido na ocasião da propositura da impugnação, conforme consta o próprio documento ora combatido.
DA NOTIFICAÇÃO E VALIDADE DA INSCRIÇÃO EM D.A.
É cediço que, em se tratando de IPTU o lançamento é feito de ofício pelo Fisco Municipal, quem detém todas as informações para a constituição 
do crédito tributário e  o consigna  em forma de carnê de pagamento do tributo, enviando ao endereço do imóvel ou do contribuinte. O recebi-
mento deste carnê pelo contribuinte consiste em verdadeira notificação, dispensando aquela por meio de processo administrativo. 
O tema já foi exaustiva e reiteradamente discutido nos nossos tribunais pátrios, e estes são uníssonos no entendimento de que o envido do 
carnê de pagamento ao endereço do imóvel, in casu, endereço do contribuinte, com seu o recebimento opera-se a notificação do lançamento 
do tributo.
 O não cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, já notificada pela Fazenda Pública por meio do carnê, por si só, enseja o lança-
mento do crédito tributário em Dívida Ativa pelo órgão competente. Vale lembrar que se trata de tributo cujo lançamento é feito de ofício pela 
Fazenda Pública. 
Em face da omissão do contribuinte impõe-se seja notificado (NFLD) do Lançamento de Débito em Dívida Ativa do Município, conforme teor da 
Notificação nº 00936/2014, inclusive abrindo prazo legal para apresentação de defesa:
“(...) NOTIFICA o contribuinte acima identificado, de que o NÃO recolhimento do IPTU (...)- implicou no lançamento do débito na dívida ativa do 
município.”
Devidamente notificado o sujeito passivo da relação tributária, nos termos do artigo 222 do CTM, feita a reclamação contra o lançamento no 
prazo legal, instaura-se a fase litigiosa do procedimento:
DAS RECLAMAÇÕES CONTRA O LANÇAMENTO 
Art. 222 – O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá reclamar no prazo de 20 (vinte) dias), contados da publicação,no órgão 
oficial do Estado ou do Município, ou em qualquer jornal de circulação local, da afixação do edital ou o recebimento do aviso.
Repita-se,  por oportuno, alguns aspectos. A  Notificação nº 000936/2014 veio comunicar o contribuinte de que o não recolhimento do tributo 
implicou  no lançamento do débito em dívida ativa do Município e a reclamação suspendeu a exigibilidade, mas não o lançamento do crédito 
tributário em Dívida Ativa,  uma vez que esse já havia ocorrido na ocasião da propositura da impugnação. Este é o efeito da suspensão do cré-
dito tributário, se ainda não tiver sido inscrito em Dívida Ativa, o fisco não poderá fazê-lo; se já tiver sido  inscrito, o fisco não poderá ajuizar a 
execução fiscal. 
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Lei 5.172/166 – CTN
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único – O Sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador
(...)
Art. 124. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem 
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ser opostas à fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Lei 940/1997 – CTM
Art. 113-  O imposto predial e territorial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade – domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definido em lei civil, localizado na zona urbana do Município.
(...)
Art. 114- O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único – Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio pleno, o justo possuidor, o titular de direito de 
usufruto, uso ou habitação, os compromitentes compradores limitados na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários, os ocupantes 
a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta do imposto ou a 
ele imune.
Art. 115 – O imposto é anual e, na forma da lei civil, se transmite aos adquirentes, salvo se constar da escritura certidão negativa de débitos 
referentes ao imposto.
Como visto, a lei municipal refere-se à escritura e reconhece o promitente comprador como responsável solidário pelo pagamento do tributo.
Afirma a requerente que os imóveis descritos na Notificação combatida não pertencem à notificada, e o faz sob a alegação de que os imóveis 
obejeto da notificação há muito foram vendidos por meio de CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Segundo lição do i. tributarista Hugo de Brito Machado, os contratos PARTICULARES não produzem efeitos perante a Fazenda PÙBLICA:
A não ser que a lei específica do tributo estabeleça de modo diferente, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento 
de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal de sujeito passivo das obrigações tributárias respectivas.
Isto significa que as pessoas podem estipular, entre elas, a quem cabe a condição de sujeito passivo da obrigação tributária, ou, em outras pala-
vras, a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento de tributos, em certas situações, mas suas estipulações não podem ser opostas à Fazenda 
Pública. As convenções particulares podem ser feitas e são juridicamente válidas entre as partes contratantes, mas nenhum efeito produzem 
contra a Fazenda Pública. Terá esta, não obstante o estipulado em convenções particulares, o direito de exigir o cumprimento da obrigação 
tributária daquelas pessoas á quais a lei atribuiu a condição de sujeito passivo.”(grifamos) – Curso de Direito Tributário, 19ª edição, Ed. Malheiros, 
pag. 118.
Como se sabe, a administração pública é eminentemente formal, portanto indispensável a apresentação de documentos que comprovem a 
ocorrência de transmissão imobiliária, tanto para fins de transferência da responsabilidade tributária do IPTU, como para se apurar o recolhi-
mento do ITBI, que incide sobre transações desta natureza. 
In casu, ainda que os aludidos Contratos de Promessa de Compra e Venda,  celebrados  entre a requerente e os supostos adquirentes, fossem 
trazidos aos autos  como instrumento de prova da transferência da responsabilidade tributária, estes se prestariam tão somente para fazê-los 
figurar no polo passivo da relação tributária, juntamente com o devedor principal, uma vez que, como dito, o parágrafo único do artigo 114 do 
Código Tributário Municipal reconhece o promitente comprador como responsável solidário pelo pagamento do tributo.     
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 121 e 124 do CTN e art. 113, 114 e 115 do CTM:
a) NEGO PROVIMENTO À DEFESA ADMINISTRATIVA (impugnação) interposta pela contribuinte  SÉCULUS  EMPREENDIMENTOS  GERAIS  LTDA;
b) DECLARO SUBSISTENTE a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD Nº 000936/2014, e, consequentemente o contribuinte devedor 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)  referente aos exercícios fiscais de 2010, 2011 e 2012   incidentes sobre os imóveis inscritos sob 
os nºs 05.38.008.0111.000, 05.38.010.0014.000, 05.38.017.0116.000, 05.38.018.0004.000, 05.38.320.0002.000 e 05.38.320.0024.000, descritos na 
referida notificação, ora impugnada, e consequentemente o contribuinte devedor do Imposto Predial e Territorial Urbano  (IPTU) referente exer-
cícios fiscais 2010,  2011 e 2012, no valor R$ 1.918,42 (hum mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), corrigidos até a data do 
efetivo pagamento, na forma da Lei 940/1997(CTM) e demais legislação aplicável.
c) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Fiscais do Municipal, no prazo de 20 (vinte) dias;
d) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche requisito previsto 
no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
e) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscaliza-
ção – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da 
suspensão da exigibilidade do tributo impugnado. 
f ) Após o transito em julgado, não ocorrendo o pagamento, proceda-se à remessa da CDA ao Departamento competente para fins de cobrança 
judicial da Dívida Ativa, na forma da Lei 6.830/80(Lei de Execução Fiscal – LEF).
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de outubro de 2015..
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000500/2013
REFERÊNCIA:  IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU
REQUERENTE: THOMAS KRAETZIG E LAURA MARQUES DE ANDRADE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT - nº 000500/20113, passo ao
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RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual os contribuintes Thomaz kraetzig e sua esposa Laura Marques de Andrade “solicitam a im-
pugnação da notificação acima referida (Notificação 001400/2012) bem comoa isenção de quaisquer taxas municipais cobradas no passado ou 
a serem cobradas futuramente referentes a estes lotes”. O pedido dos requerentes está embasado no fato de que os lotes de propriedade dos 
mesmos sofreu erosão, e segundo alegando, tal dano tem origem na instalação inadequada do sistema de drenagem pluvial e/ou na falta de 
manutenção do mesmo. A Avenida do Contorno foi desviada e não segue mais o trajeto original. A erosão causada pelo sistema de drenagem 
da avenida causou a destruição dos lotes em questão. 
O primeiro requerimento datado de 26.02.2013,  veio instruído com fotos e legenda da localidade do imóvel em questão, segundo requerimen-
to de impugnação protocolado em 11 de novembro de 2014, documentos pessoais dos requerentes, cópia da notificação nº 0001400/2012 e 
Relatório de Vistoria 0100/2015 da lavra de servidores da Secretaria Municipal de Planejamento.
O DAF oficiou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, após fez juntada  do ofício de resposta e do Boletim do Cadastro Imobiliário.
É o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
Constituição Federal de 1988
Art. 156. Compete aos Municípios instituir imposto sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana; 
(...)
A Constituição Federal estabelece, na iniciativa de constitucionalização do sistema Tributário Nacional, rígida repartição de competências tribu-
tárias, via da qual cada ente de direito público político recebe a aptidão de instituir e cobrar determinados tributos.
Quanto à propriedade imóvel a Constituição prevê a instituição de dois tributos, o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, de competência 
dos Municípios (art. 156, inciso I); e o ITR  - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de competência da União (art. 153, inciso VI).
Nos termos do artigo 146, incisos I e III da CF/88, cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais das ditas exações. O Código Tributário 
Nacional – Lei 5.172/66 -  foi recepcionado pela Constituição com status de lei materialmente complementar, pelo que deve ser considerada 
norma geral  em matéria tributária.
O art. 32 do CTN estatui o fato gerador do IPTU:
Lei Federal nº 5.172/66
“Art. 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. .
(...)
§ 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constante de loteamentos aprovados pelos órgãos  
competentes, destinados a habitação, à industria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo 
anterior.” (grifos nossos).
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária conferi-
da pelo dispositivo na Carta Magna, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e Territorial Urbano:
Lei Complementar nº 940/97
Art. 113. O imposto territorial e predial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natu-
reza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos). 
§ 1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando o requisito mínimo de existência de 
melhoramento indicado em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público;
I – meio fio com calçamento, com canalização de águas pluviais;
II- abastecimento de água:
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação pública;
V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3(três) quilômetros do imóvel considerado;
§ 2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana (...) competentes, destinados a habitação, à indus-
tria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. (parênteses nossos)
Estando o imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, segundo do STJ, a propriedade é suficiente para os efeitos de incidência do 
Imposto Predial e Territorial Urbano, nos termos do caput e § 2º do artigo 32 do CTN.
Vamos ao estudo do fato gerador do tributo em questão - IPTU – Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:
Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional)
Art.114- Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Lei 940/97(Código Tributário Municipal)
Art.113- O imposto predial e territorial urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 
acessão física, como definido a lei “
Vê-se, portanto, que uma vez definida na Lei 940/97 basta a ocorrência da “propriedade”, para que se ocorra também o fato gerador do IPTU , ou 
seja, a propriedade é suficiente para o lançamento do tributo.
É verdade que a legislação municipal   dispõe de normas que consideraram  algumas variações de localização e características particular de 
alguns tipos dos imóveis,  porém,  no caso dos imóveis atingidos pela erosão, não há previsão legal para que os mesmos sejam atingidos pelos 
benefícios tributários. 
Vejamos o que estabelece a legislação municipal sobre imóveis com declividade:  
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Lei complementar 060/2010 - altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal 056/2009 (..)
Art. 3º- O imóveis cadastrados em área de expansão urbana com metragem a partir de 5.000 m²(cinco mil metros quadrados, terão os seguintes 
valores para efeitos de incidência de IPTU:
I – de 5.000m²a 100.000 m²- R$ 5,00(cinco reais), excluídas as áreas de preservação permanente (APP) e com declividade acima de 35°, devida-
mente comprovada.
(...)(grifos nossos)
O dispositivo acima transcrito estabelece que as áreas  com declividade acima de 35º serão excluídas da cobrança de IPTU, porém somente 
aquelas situadas dentro de imóveis que possuem metragem a partir de 5.000 m²  e que estejam localizados em área de expansão urbana. Este 
não é o caso dos imóveis em questão, pois se trata de lotes com área de 1.000 m², atingidos por erosão e não com declividade natural, além de 
estar localizados em área urbana do município.
Portanto, repita-se, não há no ordenamento jurídico municipal norma que concede qualquer benefício tributário aos imóveis atingidos por 
erosão.
É cediço que  todo e qualquer benefício concedido ao contribuinte deverá estar previsto em lei.  
Assim, por absoluta falta de previsão legal os lançamentos de IPTU incidente sobre os imóveis de índice nº 01.43.004.0010.000 e 01.43.004.0011.000 
de propriedade dos requerentes não sofrerão qualquer alteração para afins de cobrança de IPTU.
No que tange à contribuição de iluminação pública trazemos à baila a legislação pertinente: 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 149-A estabelece o seguinte:
Art. 149-A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio da iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo Único - É  facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia.
Amparado pela competência tributária que lhe confere a Constituição Federal, o Município de Brumadinho, em data de 30/12/2002, publicou a 
Lei Municipal nº 1.324, dispondo o seguinte:
Art. 2º - A Contribuição de Iluminação Pública – CIP- tem como fato gerador os serviços de iluminação pública prestados pelo Município, dire-
tamente ou através de concessionária.
Art.3º - Está sujeito à Contribuição de Iluminação Pública, como contribuinte, o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de imóvel 
edificado, situado em vias e logradouros servidos por iluminação pública, no âmbito do município de Brumadinho.
Parágrafo único – O lançamento da Contribuição de Iluminação Pública é efetuado para cada imóvel autônomo beneficiado pelo serviço.   
Art.4º - A base de cálculo para Contribuição de Iluminação Pública será:
II – para o contribuinte proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, de imóvel não edificado o valor da tarifa equalizada 
convencional do Subgrupo B4b, classe e iluminação pública, (...) na data de emissão da guia do respectivo recolhimento.    
Segundo imagens trazidas nos relatórios sobre as condições  dos imóveis em comento percebe-se que não há iluminação pública e nem equi-
pamentos públicos no loteamento. Assim, conclui-se que os imóveis em questão não são servidos por iluminação pública.
Conforme dispõe a citada norma, o fato gerador da Contribuição de Iluminação Pública é a prestação de serviços de Iluminação Pública, pelo 
Município, a cada imóvel autônomo. Se o Município de Brumadinho não presta e nem disponibiliza serviços desta natureza aos imóveis dos re-
querentes,  não ocorre o fato gerador da contribuição de iluminação pública, logo não há que se falar em incidência do tributo, logo, é indevido.                
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado nos artigos 32 do CTN e 113 do CTM:
a) DOU PROVIMENTO PARCIAL À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA  proposta pelos  contribuintes, THOMAS A. G. KRAETZIG e LAURA MARQUES 
DE ANDRADE, razão pela qual:
b) DECLARO SUBSISTENTE o lançamento do crédito tributário referente IPTU exercícios fiscais 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e, conse-
quentemente, o contribuinte devedor do Imposto Predial e Territorial Urbano - exercícios fiscais de 2010 a 2015,  incidente sobre os imóveis  
cadastrados sob os nºs 01.43.004.0010.000 e 01.43.004.0011.000  em nome dos requerentes;
c) DETERMINO O CANCELAMENTO da contribuição de iluminação pública exercícios 2010 a2015, lançada sobre os imóveis cadastrados sob os 
nºs 01.43.004.0010.000 e 01.43.004.0011.000 , de propriedade dos requerentes, por ausência de fato gerador;
d) DETERMINO a INTIMAÇÃO dos contribuintes para fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para a Junta de Recursos Administrativo Tributário Municipal, no prazo 
de 20 (vinte) dias;
e) Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior para reexame, tendo em vista que não preenche os requisitos previs-
tos no artigo 247 do CTM para o recurso de ofício.
f ) Não ocorrendo recurso voluntário, após o trânsito em julgado, dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização 
– DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO para que tomem conhecimento do fim da suspen-
são da exigibilidade do tributo impugnado. 
Publique-se, intime-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 29 de outubro de 2015.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA 
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Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. Brumadinho - Ratifico, conf. art. 24, IV, Lei 8.666/93 a Disp. Licitação, por emergência, p/ internação de G.H.R.S p/ tratº dependên-
cia química, p/ 06 meses,  p/ emp. Reinaldo Batista Siqueira Eireli ME, vr. global R$ 10.020,00. Brumadinho, 09.11.15 – Antonio Brandão – Pref. 
Municipal

Atos do Legislativo

PORTARIA DP Nº 80/2015 –  Fica exonerada a Sra. Denise Carolina Porto do cargo de Assessora Parlamentar I, do quadro de Cargos Comissiona-
dos anexo II da Lei Municipal 2031/2013 e suas alterações posteriores, a qual prestava serviços no gabinete do Vereador Herbert Rommaris Ricci. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de novembro de 2015./ Henerson Rodrigues 
de Faria – Presidente.

PORTARIA DP Nº 81/2015 - Fica reenquadrada a Sra. Keila Fátima Sales Moreira para o cargo de Assessora Parlamentar VII, do quadro de Cargos 
Comissionados anexo II da Lei Municipal 2031/2013 e suas alterações posteriores, conforme solicitação do Vereador Herbert Rommaris Ricci/ 
Henerson Rodrigues de Faria – Presidente.
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