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Definida empresa responsável 
pelas obras da nova via de acesso
CMT Engenharia garante vitória no processo de licitação do DER/MG

O prazo para interposição 
de recurso contra o julgamento 
das propostas para as obras do 
novo acesso viário a Brumadi-
nho terminou nesta segunda-
-feira, 25 de agosto. Como não 
foi protocolada nenhuma ape-
lação, a CMT Engenharia con-
firmou a vitória no processo de 
licitação por apresentar a me-
lhor proposta.

No último dia 18, a Comis-
são Permanente de Licitação 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem de Minas Gerais 
(DER/MG) se reuniu para anali-

dos pela empresa, a autarquia 
estadual homologará o resulta-
do da licitação.

Criada em 1953, em Belo Ho-
rizonte, a CMT Engenharia atua 
na prestação de serviços de 
construção no segmento de in-
fraestrutura. Em 2001, a empre-
sa transferiu a sede administrati-
va para Brasília.

A construção do complexo 
viário foi garantida pelo empe-
nho do Prefeito Brandão, que 
assumiu o compromisso com 
a população de realizar a obra, 
reivindicada há mais de 30 anos. 

Forte de Brumadinho ! Foto: Luiz Carlos
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sar e julgar a concorrência pú-
blica para a construção da no-
va via de acesso ao município. 
Além da CMT, a Rio Grande En-
genharia e Construções tam-
bém concorreu.  

Com a proposta no valor de 
R$ 34.388.559,65, a CMT En-
genharia se classificou em pri-
meiro lugar. Conforme prevê 
o edital, a empresa vencedora 
apresentará ao DER/MG plani-
lha detalhada dos custos previs-
tos em cada etapa da execução 
das obras. Somente após a con-
ferência dos cálculos apresenta-

Imagem ilustrativa da nova ponte sobre o Rio Paraopeba

Para viabilizar o projeto, Bran-
dão atuou diretamente junto ao 
governo do Estado. 

Incluído no Programa Cami-
nhos de Minas, o complexo vi-
ário de Brumadinho vai desa-
fogar o trânsito no centro da 
cidade e proporcionar mais um 
acesso ao município, com a re-
dução do fluxo de veículos na 
região central. A via terá três 
quilômetros de extensão, li-
gando a BR-040 à Sede. O pro-
jeto prevê a construção de uma 
ponte sobre o Rio Paraopeba e 
dois viadutos.
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG – Contrato nº 201/2014, cujo objeto trata-se de contratação de show artístico da banda trio do Brasil. Em-
presa: Wilsinho promoções artísticas. Valor R$45.000,00 Antônio Brandão/Prefeito 

Secretaria Municipal da Fazenda

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 87/2013
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: JOÃO PINTO DA SILVA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 568/2013, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, JOÃO PINTO DA SILVA, “requer a isenção de IPTU nos ter-
mos da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 02.17.000.0218.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Relatório de 
Vistoria 010/2014, emitido pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JOÃO PINTO DA SILVA, proprietário do imóvel de índice cadas-
tral nº 02.17.000.0218.000, situado na rua Belmiro Pinto Brandão, nº 105, Bairro Conceição de Itaguá, neste município, alcança o benefício da 
isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma fonte de renda, de valor 
máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, JOÃO PINTO DA SILVA, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte JOÃO PINTO DA SILVA;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 que incidira sobre o imóvel de índice cadastral nº 02.17.000.0218.000 de propriedade 
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de JOÃO PINTO DA SILVA, em face das informações cadastrais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 31 de julho de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 292/2014
REFERÊNCIA:  Reavaliação de IPTU – Lei 060/2010
REQUERENTE: ALEXANDRE HENRIQUE FRANCISCO RATTES
PARECER
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 742/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte ALEXANDRE HENRIQUE FRANCISCO RATTES, proprietário de uma área de 
4.715,00m² (quatro mil, setecentos e quinze metros quadrados), requer redução de IPTU/2014, tendo em vista a existência de 99% de vegeta-
ção nativa preservada no imóvel de Inscrição cadastral nº 05.38.010.0047.000.
O requerimento do contribuinte foi apresentado no próprio Laudo de Vistoria e Considerações Técnicas da Diretoria de Meio Ambiente do 
Condomínio Retiro do Chalé, que foi convalidado, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Foi anexado ao requerimento cópia de documento pessoal do requerente,  Laudo de Vistoria e Constatação, Laudo de Vistoria e Considera-
ções Técnicas e cópia do registro imobiliário do imóvel em referência.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização juntou Boletim do Cadastro Municipal confirmando o total da área de 4.715,00m² (quatro mil 
setecentos e quinze metros quadrados) de propriedade contribuinte. 
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Complementar Municipal nº 060/2010, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Municipal nº 56/2009, que, por sua vez  
dispõe sobre valores da Planta de Valores Genéricos para efeito de cálculo de IPTU , dispositivos relacionados a este tributo e outras providên-
cias, estabelece o seguinte:
Lei Complementar nº 060/2010
Art. 2º. As áreas de vegetação nativa, identificadas através de Laudo expedido pela Secretaria Municipal de meio Ambiente, terão como base 
de cálculo do IPTU o valor constante da Planta Genérica de Valores, reduzido em 90% (noventa por cento).  
§ 1º – O percentual de redução atingirá somente os terrenos ou lotes com área a partir de 1.600,00 m² (um mil e seiscentos metros quadrados).
§ 2º - O contribuinte ou procurador devidamente constituído, formalizará o requerimento, caracterizando o imóvel especificando a área de 
vegetação nativa de que trata o caput.
§ 3º - Cabe à Secretaria Municipal da Fazenda receber os requerimentos e encaminha-los à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, cujo Secretário decidirá, fundamentadamente, pelo deferimento ou indeferimento, conforme o caso. (grifo nosso)
Em exame do Laudo de Vistoria e Considerações Técnicas, apresentado pelo requerente, verificamos que o documento “atesta que na área 
de propriedade de *JOSÉ CARLOS LABORDA BLEICKER  mantêm 99% de vegetação nativa preservada, equivalente a 4.667,85m²”. Frente à le-
gislação em referência, vislumbra que o pedido de redução de IPTU encontra amparo legal, pois a lei estabelece limites para redução da base 
de cálculo do tributo sendo que “somente os terrenos ou lotes com áreas a partir de 1.600,00 (um mil e seiscentos metros quadrados) serão 
atingidos pela redução do Imposto Territorial”. ln casu o imóvel em estudo possui área total de 4.715,00m² (quatro mil, setecentos e quinze 
metros quadrados) o que ultrapassa o limite mínimo estabelecido pelo referido diploma legal, ensejando a concessão do benefício da redução 
da base de cálculo do tributo em tela. * Antigo proprietário conforme guia de  ITBI anexo.
Por meio do Ofício 422/2014, em resposta ao Setor PATs, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável manifestou 
no seguinte sentido:
“Em atendimento ao protocolo SEMA 355/G/14, referente ao processo de redução de IPTU nº 000742/2014, somos favoráveis pelo deferimen-
to do pedido conforme Laudo de Vistoria e Constatação datado de 02/06/2014”.
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no ofício 422/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, no qual foi favorável a redução da base de cálculo do IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição cadastral nº 
05.38.010.0047.000 em virtude do mesmo possuir 99% de vegetação nativa preservada, determino que:
a) Dê-se CIÊNCIA desta DETERMINAÇÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para que se proceda às seguintes alterações:
a.1) Cancelamento do Crédito Tributário  referente o IPTU exercício de 2014 incidente sobre o imóvel de índice cadastral nº 
05.38.010.0047.000;
a.2) Lançamento do Crédito Tributário com a devida redução de base de cálculo conforme artigo 2º da Lei  060/2010, do imóvel de inscrição 
cadastral nº 05.38.010.0047.000.
a.3) Faça a emissão da guia de recolhimento do tributo com a devida base de cálculo atualizada de acordo com o artigo 2º da Lei 060/2010, do 
imóvel de inscrição cadastral nº 05.38.010.0047.000.
b)  Seja INTIMADO o contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia do presente PARECER, ficando o mesmo cientificado de 
que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 19 de agosto de 2014.
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Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 309/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013 / Cancelamento de Crédito Tributário – Lei Complementar 084/2014
CONTRIBUINTE: CÂNDIDO AMABIS NETO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 768/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, CÂNDIDO AMABIS NETO, “requer a isenção de IPTU nos 
termos da lei 077/2013 e Cancelamento do Crédito Tributário dos exercícios de 201 e 2011 nos termos da Lei  084/2014, do imóvel de inscrição 
cadastral n.º 01.21.000.0084.000.” 
Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, cópia do Registro Imobiliário do imóvel em referência, históri-
co de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Foi sancionado também pelo Poder Executivo Municipal a Lei Complementar nº 084/2014, artigo 1º, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a conceder remissão de Crédito Tributário relativo aos tributos municipais inscritos na dívida ativa, que estabelece o seguinte:
Lei Complementar Nº 084/2014
Art. 1º. Ficam cancelados, por remissão, os créditos tributários relativos a tributos municipais inscritos em dívida ativa constituídos até o dia 31 
de dezembro de 2013, cujos valores originários, por contribuinte, não ultrapassem o valor correspondente a R$350,00 (trezentos e cinqüenta 
reais). (...)
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte CÂNDIDO AMABIS NETO, proprietário do imóvel de índice 
cadastral nº 01.21.000.0084.000, situado na rua Capitão José Antunes, nº 166, Bairro Santa Cruz, neste município, já é isento pela Lei 077/2013, 
conforme Decisão Administrativa datada de 28 de maio de 2014 do Processo Administrativo nº 731/2014.
Quanto ao crédito do contribuinte inscrito na divida ativa referente aos exercícios de 2010 e 2011, possui um valor originário de R$661,50 
(seiscentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos), ultrapassando o valor atribuído na Lei Complementar 084/2014. Sendo assim a remis-
são pretendida pelo requerente não merece guarida, uma vez que a lei é bem clara ao colocar que a remissão do crédito será por contribuinte 
e não por exercício. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013 e 084/2014, decido:
a) NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE REMISSÃO DO CRÉDITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA formulado pelo contribuinte CÂNDIDO AMABIS 
NETO;
b)RECOLHEÇO A ISENÇÃO já concedida ao contribuinte no Processo Administrativo nº 731/2014.
c)Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda, do MUNICÍPIO DE 
BRUMADINHO, para fins de cobrança do crédito tributário. 
d)DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, 
ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
e) Transitada em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 13 de agosto de 2014.
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Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 322/2014
REFERÊNCIA:  REMISSÃO de  IPTU  - Lei Complementar nº 066/2012
CONTRIBUINTE:  ESPÓLIO DE ANNA DE LIMA  
REQUERENTE: CUSTÓDIA MARIA DE JESUS LAURIÃO representada por Geni Laurião Ferreira. 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 776/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual a requerente CUSTÓDIA MARIA DE JESUS LAURIÃO no ato representada 
por Geni Laurião Ferreira, “requer remissão do IPTU/2012, do imóvel de inscrição cadastral nº 01.01.000.0011.000, atingido pela enchente no 
ano de 2012.” 
Foram juntados ao requerimento cópia dos documentos pessoais da requerente, cópia da procuração lavradas ás fls. 26, Livro 42, Cartório do 
2º Ofício de Brumadinho-MG.
Foi juntado pelo Departamento de Arrecadação Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte, Declaração para 
isenção de IPTU da Defesa Civil de Brumadinho, devidamente assinado pela coordenadora da Defesa Civil Flávia Aragão Santos.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em decorrência do grande volume de chuvas que atingiu o vale do Rio Paraopeba, região em que se encontra o Município de Brumadinho, 
a Administração Municipal sancionou a Lei Complementar nº 066/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão de 
Crédito Tributário relativo ao IPTU do exercício de 2012, que estabelece o seguinte:
Lei Complementar Nº 066/2012
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder remissão de Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício de 2012, incidente sobre imó-
veis edificados atingidos por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012.
Parágrafo Único – A remissão se restringe aos imóveis residenciais e alcança os proprietários de apenas 1 (um) imóvel.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que a requerente CUSTÓDIA MARIA DE JESUS LAURIÃO, proprietária do imóvel de 
índice cadastral nº 01.01.000.0011.000, situado na rua Amianto, nº 110, Bairro Centro, neste município, alcança o benefício da remissão previs-
to na Lei Complementar nº 066/2012, uma vez que preenche os requisitos exigidos , quais sejam:
a)O imóvel em estudo foi atingido por enchentes e alagamentos ocorridos no mês de janeiro de 2012, conforme consta na Declaração para 
isenção de IPTU, emitida pela Defesa Civil de Brumadinho;
b)O imóvel em estudo é de uso residencial; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 1º e Parágrafo Único da LC 066/2011, DOU PROVIMEN-
TO AO PEDIDO DE REMISSÃO apresentado pela requerente CUSTÓDIA MARIA DE JESUS LAURIÃO;
Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao cancelamento 
do Crédito Tributário de que trata o art. 1º da LC 066/2012, referente o IPTU exercício de 2012 incidente sobre o imóvel de índice cadastral 
nº.01.01.000.0011.000 de propriedade de ESPOLIO DE ANNA DE LIMA, em face das informações cadastrais fornecidas pela Defesa Civil (COM-
DEC). 
DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO da requerente para que a mesma tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário nº 323/2014
REFERÊNCIA: Isenção de  IPTU  - Lei Complementar nº 077/2013
CONTRIBUINTE: JESU TOMAS FELIPE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 777/2014, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte, JESU TOMAS FELIPE, “requer a isenção de IPTU nos termos 
da lei 077/2013, do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.26.007.0002.000.” 
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Foram juntados ao requerimento cópia de documentos pessoais do requerente, Declaração de responsabilidade, cópia do Registro Imobiliário 
do imóvel em referência, histórico de créditos e comprovante de endereço.
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário do imóvel de propriedade do contribuinte.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
O Poder Executivo Municipal, no ano de 2013, houve por bem criar a lei Complementar 077/2013 que acrescenta à Lei Complementar nº 
60/2010 o artigo 4-A, que dispõem sobre as regras para concessão de isenção de IPTU/TSU. Vejamos:
Lei Complementar Nº 077/2013
Art. 3º - Fica criado e acrescentado à Lei Complementar Municipal nº 60/2010, que trata da planta de valores genérico e cobrança de IPTU, art 
“4-A”, nos seguintes termos:
Art. 4º.A - Ficam isentos do pagamento do IPTU, o imóveis cujos proprietários sejam aposentados, desde que cumpridos os seguintes requisi-
tos:
 a – Perceber o proprietário do imóvel, comprovadamente, uma fonte de renda, de valor máximo equivalente ao valor de 3 (três) salários míni-
mos mensais vigente;
b – Havendo mais de um imóvel em nome do contribuinte, este fará jus ao benefício do caput deste artigo, apenas para o imóvel no qual 
estiver fixada sua residência, mediante laudo confirmatório desta condição, emitido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, após 
avaliação.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte JESU TOMAS FELIPE, proprietário do imóvel de índice cadastral 
nº 01.26.007.0002.000, situado na rua Maria Constancia Moreira, nº 20, Bairro Conjunto Habitacional Ana Maria de Souza, neste município, 
alcança o benefício da isenção previsto na Lei Complementar nº 077/2013, uma vez que o mesmo é aposentado e comprovou possuir uma 
fonte de renda, de valor máximo equivalente a três salários mínimos mensais vigentes.
O contribuinte, JESU TOMAS FELIPE, tem como de sua propriedade apenas o imóvel em estudo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 077/2013, DOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO 
apresentado pelo contribuinte JESU TOMAS FELIPE;
a) Dê-se ciência ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda o lançamento da 
isenção do IPTU sobre o imóvel de índice cadastral nº 01.26.007.0002 de propriedade de JESU TOMAS FELIPE, em face das informações cadas-
trais fornecidas pelo Departamento de Arrecadação e Fiscalização.
b) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 22 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário nº 429/2012
REFERÊNCIA: Lançamento de Área Edificada / Redução de Alíquota – Lei 056/2009
CONTRIBUINTE: GLAUBER LUCIANO MENEZES ALMEIDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Primeira Instância
VISTOS, examinado e analisado os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 429/2012, passo ao 
RELATÓRIO 
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT, através do qual o contribuinte GLAUBER LUCIANO MENEZES ALMEIDA “requer lança-
mento de área edificada no lote de inscrição cadastral nº 03.29.003.0024.000 e redução da alíquota dos lotes de inscrições cadastrais nºs 
03.29.008.0011.000, 03.29.008.0023.000 e 03.29.008.0025.000, todos de sua propriedade.” 
Foram juntados ao requerimento cópias dos registros imobiliários em referência.   
Foram juntados pelo Departamento de Arrecadação o Boletim de Cadastro Imobiliário dos imóveis de propriedade do requerente, Relatório 
de Vistoria n° 047/2014 e CI nº 249/2014 elaborados pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
A Lei Complementar nº 056/2009 define o que deve ser considerado bem edificado para efeitos tributários:



Brumadinho, 26 de agosto de 2014 Página 7 de 22Diário Oficial de Brumadinho - Edição 256

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Lei Completar nº 056/2009
Art. 3º - (...)
Parágrafo Único- Considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer ativi-
dade, seja qual for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendidas nas situações dos incisos anteriores, e ainda:
I – a área das sacadas, varandas, porões, jiraus, terraços, mezaninos;
II- as áreas descobertas que possuírem elementos construtivos, tais como piscinas, tanques, quadras esportivas;
III - os elementos metálicos, de concreto ou alvenaria, cobertos ou não, que tenham por função estruturar ou dar suporte a equipamentos 
industriais, tais como: esteiras, correias transportadoras e tubulações, entre outros; e
IV – qualquer edificação que seja utilizada para abrigo, transformação, transporte, produção, armazenamento e comercialização de matérias 
primas ou bens de qualquer natureza.
E a mesma Lei Complementar nº 056/2009 determina que os imóveis não edificados poderão ter alíquotas reduzidas para 1,50%, desde que 
tenha cumulativamente as seguintes benfeitorias no local:
Lei Completar nº 056/2009
Art. 7º - (...)
a) Imóveis devidamente murados, sendo permitida a utilização de cerca viva 
devidamente podada ou telado, vedado utilização de arames farpados como 
forma de cerca; 
b) Totalmente capinados; 
c) Com o passeio cimentado em seu entorno ou frente, conforme a sua 
localização e definições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, não podendo estar com buracos ou cimento grosso; 
d) Sem nenhum entulho ou lixo em suas dependências.
Em análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o contribuinte GLAUBER LUCIANO MENEZES ALMEIDA, proprietário dos 
imóveis de índice cadastrais nºs 03.29.008.0011.000, 03.29.008.0023.000 e 03.29.008.0025.000, situados no Estâncias Nevadas, neste município, 
NÃO possui todas as benfeitorias exigidas na Lei Complementar 056/2009, artigo 7º, inciso a, b, c e d, ou seja, os imóveis não possui passeio 
ou delimitação de passeio e possui uma edificação, conforme consta na CI 259/2014, expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Coordenação, razão pela qual NÃO alcança o benefício da redução de alíquota, uma vez que para redução da mesma os imóveis deverão ter 
cumulativamente todos os requisitos da Lei. 
Quanto ao imóvel localizado na rua Feliciano Pinto Brandão, nº 1.580, Estâncias Nevadas, possui todas as características exigidas pelo art. 3º da 
Lei 056/2009, quais sejam:
 O imóvel área total de 2.858,00m² (dois mil, oitocentos e cinqüenta e oito quadrados);
a)O imóvel em estudo é de uso serviços conforme consta BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) preenchido pela Técnica em Edificações do 
Município; 
b)O imóvel em estudo possui área edificada de 136,80m² (cento e trinta e seis metros e oitenta decímetros quadrados) conforme Laudo de 
Vistoria nº 047/2014; 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto na LC 056/2009, NEGO PROVIMENTO AO PEDIDO DE REDU-
ÇÃO DA ALÍQUOTA apresentado pelo contribuinte GLAUBER LUCIANO MENEZES ALMEIDA e DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pelo 
contribuinte GLAUBER LUCIANO MENEZES ALMEIDA de lançamento de área edificada, razão pela qual determino: 
a)Ao Departamento de Arrecadação e fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho para que proceda ao lançamento da área edificada 
no imóvel de índice cadastral nº 03.29.003.0024.000 de propriedade de GLAUBER LUCIANO MENEZES ALMEIDA, em face das informações 
cadastrais fornecidas pelo contribuinte e ratificadas pela Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município de Brumadinho, para efeito 
de cobrança di IPTU e proceda às devidas providências.
b)Ao agente fiscal de obras que oportunamente NOTIFIQUE o contribuinte que apresente a documentação necessária para regularização da 
obra junto à Prefeitura Municipal de Brumadinho;
c)Determino a intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente Decisão Administrativa, ficando o 
mesmo cientificado de que poderá interpor Recurso Administrativo para Junta de Recursos Fiscais do Município, no prazo de 20 (vinte) dias;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 06 de julho de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 664/2014
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: FERNANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 00664/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo através do qual a pessoa jurídica FERNANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A, inscrita no CNPJ nº 
17.833.910/0001-58, com sede Belo Horizonte-MG, na Rua Pinheiro Chagas, nº 311, Bairro Barreiro de Baixo, CEP 30.642-030, neste ato repre-
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sentada legalmente por Carlos Eduardo Fernandes, portador do CPF nº 607.217.236-91 e RG MG-4.026.455/SSPMG, residente e domiciliado 
na Rua Pinheiro Chagas, nº 311, Bairro Barreiro de Baixo, Belo Horizonte-MG, CEP 30.642.030, conforme documentos anexos, “Requer a não 
incidência de ITBI para os imóveis registrados sob as matrículas 11.752, 19.911, 19.912, 20.260, 20.261, 20.262, 21.077 e 21.078, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Brumadinho. Que foi incorporado ao capital da empresa Fernandes Holdin Patrimonial S.A, CNPJ nº 17.833.910.0001-
58”, referindo-se aos imóveis de inscrição cadastral nºs 01.30.020.0010.000, 01.30.025.0001.000, 01.30.025.0018.000, 01.30.020.0001.000, 
01.30.020.0008.000, 01.30.020.0009.000, 01.30.020.0002.000 e 01.30.020.0007.000 para incorporá-lo ao patrimônio da requerente em realiza-
ção de incorporação nela subscrito.  
Documentos que instruem o requerimento: Declarações para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS, Cópia das guias de IPTU , cópia dos docu-
mentos pessoais dos representantes, cadastro do CNPJ, cópia do Estatuto Social, cópia da Ata de Constituição, cópia do Laudo de Avaliação 
Contábil de Bens para fins de Integralização de Capital Social e cópia dos Registros Imobiliário.
O Setor de Cadastro Imobiliário apresentou Boletim de Situação Cadastral.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
Constituição Federal 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, BM como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (grifo nosso)
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
Lei  Federal nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o 
valor do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimô-
nio da pessoa jurídica alienante”.
A Lei Municipal nº 1765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI  utilizando-se do texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
Lei Municipal nº 1.765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de 
bens imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponde-
rância referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa 
jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação 
do disposto nos parágrafos 2º e 3º. 
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Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer 
que as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher 
o imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a Solicitante NÃO possui em seu instrumento constitutivo, 
in casu, o Estatuto Social, como objeto social a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS, mas sim, 
por derradeiro, o objetivo social a gestão e concentração patrimonial (holding patrimonial, de natureza familiar), com o objetivo de facilitar a 
administração, o que afasta, “a princípio”, a incidência do Imposto Sobre Transmissão Imobiliária, sem, contudo, rechaçar de vez a possibilidade 
do recolhimento do tributo, devido à imprecisão e ao leque de atividades que o instrumento constitutivo da requerida acoberta. Com alhures 
dito, a princípio está afastada a incidência do ITBI, até que se cumpra o disposto no § 2º do art. 3º da Lei Nº 1.765/2009.
Em uma segunda análise, verifica-se que a pessoa jurídica Requerente entrou em atividade em 25/03/2013, portanto, antes da incorporação, 
assim, deverá apurar-se a atividade preponderante da pessoa jurídica, ora Requerente, referida no § 1º do art. 37 do CTN, levando-se em conta 
os 36 (trinta e seis) meses subsequentes à data da aquisição, nos termos do artigo § 3º do art. 3º da Lei Municipal.
Deverá, ainda, a Requerente fazer a comprovação também de sua atividade preponderante pretérita, por força de disposição legal, muito 
embora em seu Estatuto Social originário e Ata de Assembléia Geral, ocorrida em 2013, conste como objeto social da sociedade “a gestão e 
concentração patrimonial (holding patrimonial, de natureza familiar), com o objetivo de facilitar a administração”.
È necessária tal comprovação em razão de o fisco não pode afirmar que as receitas futuras serão oriundas das atividades ora previstas no esta-
tuto social em vigor, vez que poderá ser alterado a qualquer momento, incluindo nova e relevante atividade.  
Ademais, é imperativo que, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, a realidade fática prevaleça sobre a previsão contratual, pois 
a pessoa jurídica será imunizada, não pela atividade que pretendeu desenvolver, prevista em seu contrato social, mas pela que efetivamente 
exerceu.   
Diante dessas razões, não há como o fisco municipal concluir antecipadamente que a preponderância já está caracterizada, pois é apenas uma 
suposição. Se a obrigação tributária somente nasce com a ocorrência concreta, segura e certa do fato gerador o que fisco municipal poderá 
fazer é suspender a cobrança do ITBI.
Da análise geral vislumbra que a pretensão da Requerente em receber o benefício da “ não incidência do ITBI” merece guarida, EM CARÁTER 
SUSPENSIVO, tendo em vista que a pessoa FERNANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A deverá, NO PERÍODO DE 25 (VINTE E CINCO) MESES SUBSE-
QÜENTE À PRESENTE DECISÃO, DEMONSTRAR, PERANTE O FISCO MUNICIPAL, A PREPONDERÂNCIA DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO DEVERÁ 
DEMONSTRAR A PREPONDERÂNCIA DE SUAS ATIVIDADES NOS 11 (ONZE) MESES ANTERIORES, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 37 DO CTN.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Munici-
pal nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO PROVISÓRIO AO PEDIDO ajustado pela pessoa jurídica FERNANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A de reconhecimento da 
não  incidência de ITBI;
b) DECLARO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO  TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL 
CONSTANTES NAS MATRÍCULAS 11.752, 19.911, 19.912, 20.260, 20.261, 20.262, 21.077 e 21.078, DO LIVRO Nº 02 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE BRUMADINHO E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-ITBI, tendo como adquirente a empresa FER-
NANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A  e transmitentes CARLOS EDUARDO FERNANDES, EMERSON DE FREITAS E MARGARIDA MARIA DE SOUZA 
FREITAS;
c) DETERMINO:
c.1) Que a pessoa jurídica FERNANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A deverá, nos 25 (vinte e cinco) meses seguintes à presente decisão, a cada 
06 (seis) meses, independente de notificação prévia, comprovar,  perante o fisco municipal, a preponderância de suas atividades, inclusive 
apresentação do Balanço Patrimonial Analítico, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspensão da incidência de ITBI referente 
à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando desde já intimado para o cumprimento 
desta determinação;  
c.2)  Que a pessoa jurídica FERNANDES HOLDIN PATRIMONIAL S.A deverá, dentro de 30 (trinta) dias, comprovar,  perante o fisco municipal, a 
preponderância de suas atividades nos 11 (onze) meses anteriores à presente aquisição, sob pena de cancelamento do reconhecimento da 
suspensão da incidência de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando 
desde já intimado para o cumprimento desta determinação;  
c.3) Que seja INTIMADO a requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respectiva 
certidão, ficando a mesma cientificada de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
c.4)  Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS  e registros de 
dados no SIAP – Sistema Integrado de Administração Pública e outros que se fizerem necessários no sentido de passar a  constar nos registros 
da administração as razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel cumprimento da presente decisão. 
d) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observando-se os prazos estabelecidos nos itens c.1. c.2 e c.3 da presente, após o trânsito, ARQUIVE-
-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 24 de julho de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 685/2014
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: PATRIMONIAL SANTA HELENA EMPREENDIMETOS LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 00685/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo através do qual a pessoa jurídica PATRIMONIAL SANTA HELENA EMPREENDIMETOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 05.285.187/0001-30, com sede em Belo Horizonte-MG, na Rua Raul Pompeia, nº 77, Sala 403, São Pedro, CEP 30.330-080, neste ato represen-
tada legalmente por Fabiana Dutra Vieira Castelo Branco, brasileira, portadora do CPF nº 736.342.636-87 e RG M-4.103.094/SSPMG, residente e 
domiciliado na Rua Oriente, n 415, Apto 801, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30.220.270, conforme documentos anexos, “Requer a não 
incidência de ITBI para os imóveis registrados sob as matrículas 17.962 e 18.230, Livro 02-RG, do Cartório de Registro de Imóveis de Brumadi-
nho. Que foi incorporado ao capital da empresa Patrimonial Santa Helena Empreendimentos Ltda, CNPJ nº 02.285.187/0001-30”, referindo-se 
aos imóveis de inscrições cadastrais nº 01.62.010.0010.000 e 01.62.010.0016.000, para incorporá-los ao patrimônio da requerente em realiza-
ção de incorporação nela subscrito.  
Documentos que instruem o requerimento: Declarações para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS, Cópia do Certificado de Registro na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, Cópia do Contrato Social, Cópia das Alterações Contratuais da Patrimonial Santa Helena Empreendimen-
tos Ltda, Balanço Analítico do mês de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, DIPJ 2013 e 2014, recibo de entrega da DIPJ 2013 e 2014, cópia dos 
Registros Imobiliário, cópia dos documentos pessoais dos responsáveis.
O Setor de Cadastro Imobiliário apresentou Boletim de Situação Cadastral.
Por meio do Ofício 0073/2014/DAF-SMF, o agente fiscal tributário do manifestou no seguinte sentido:
 “Em analise aos documentos acostados ao processo, tal como os balanços e as DIPJs, durante os períodos de janeiro a dezembro de 2012 e 
janeiro a dezembro de 2013, verifiquei que não houve nenhuma movimentação no tocante a receitas tributáveis, não sendo possível definir a 
preponderância de sua(s) atividade (s) é o que consta nas fls. 45 a 81, devendo a empresa apresentar trimestralmente os balanços analíticos ou 
livro caixa e/ou razão e as DIPJs, por igual período de 24 meses retroagindo ao mês de janeiro de 2014.”
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
Constituição Federal 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, BM como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (grifo nosso)
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
Lei  Federal nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o 
valor do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimô-
nio da pessoa jurídica alienante”.
A Lei Municipal nº 1765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI  utilizando-se do texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
Lei Municipal nº 1.765/2009
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Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de 
bens imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponde-
rância referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa 
jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação 
do disposto nos parágrafos 2º e 3º. 
Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer 
que as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher 
o imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a Solicitante NÃO possui em seu instrumento constituti-
vo, in casu, a 5ª Alteração Contratual consolidada ao Contrato Social, como objeto social a atividade de COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO E 
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PRÓPRIOS, mas sim, por derradeiro, a prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira e de 
gestão, o que afasta, “a princípio”, a incidência do Imposto Sobre Transmissão Imobiliária, sem, contudo, rechaçar de vez a possibilidade do re-
colhimento do tributo, devido à imprecisão e ao leque de atividades que o instrumento constitutivo da requerida acoberta. Com alhures dito, 
a princípio está afastada a incidência do ITBI, até que se cumpra o disposto no § 2º do art. 3º da Lei Nº 1.765/2009.
Em uma segunda análise, verifica-se que a pessoa jurídica Requerente entrou em atividade no ano de 23/07/2003, portanto, muito antes da 
incorporação, assim, motivo pelo qual foi apurado e informado através do ofício nº 0073/2014/DAF-SMF, pelo agente fiscal tributário Emerson 
Albino da Silva, que não houve nenhum movimentação no tocante a receitas tributáveis, não sendo possível definir a preponderância da pes-
soa jurídica, ora Requerente, devendo a empresa apresentar trimestralmente os balanços analíticos ou livros caixa e/ou razão e as DIPJs, por 
período de 24 (vinte e quatro) meses retroagindo ao mês de janeiro de 2014..
Deverá, ainda, a Requerente fazer a comprovação também de sua atividade preponderante pretérita, por força de disposição legal, muito 
embora em seu Contrato Social originário e Alteração Contratual, ocorrida em 27/02/2014, conste como objeto social da sociedade “prestação 
de serviços de assessoria e consultoria financeira e de gestão”.
È necessária tal comprovação em razão de o fisco não pode afirmar que as receitas futuras serão oriundas das atividades ora previstas no con-
trato social em vigor, vez que poderá ser alterado a qualquer momento, incluindo nova e relevante atividade.  
Ademais, é imperativo que, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, a realidade fática prevaleça sobre a previsão contratual, pois 
a pessoa jurídica será imunizada, não pela atividade que pretendeu desenvolver, prevista em seu contrato social, mas pela que efetivamente 
exerceu.   
Diante dessas razões, não há como o fisco municipal concluir antecipadamente que a preponderância já está caracterizada, pois é apenas uma 
suposição. Se a obrigação tributária somente nasce com a ocorrência concreta, segura e certa do fato gerador o que fisco municipal poderá 
fazer é suspender a cobrança do ITBI.
Da análise geral vislumbra que a pretensão da Requerente em receber o benefício da “ não incidência do ITBI” merece guarida, EM CARÁ-
TER SUSPENSIVO, tendo em vista que a pessoa PATRIMONIAL SANTA HELENA EMPREENDIMETOS LTDA deverá, NO PERÍODO DE 24 (VINTE E 
QUATRO) MESES RETROAGINDO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DEMONSTRAR, PERANTE O FISCO MUNICIPAL, A PREPONDERÂNCIA DE SUAS 
ATIVIDADES, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 37 DO CTN.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Munici-
pal nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO PROVISÓRIO AO PEDIDO ajustado pela pessoa jurídica PATRIMONIAL SANTA HELENA EMPREENDIMETOS LTDA de reco-
nhecimento da não  incidência de ITBI;
b) DECLARO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO  TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL 
CONSTANTE NAS MATRÍCULAS 17.962 e 18.230 DO LIVRO Nº 02 DO REGISTRO DE IMÓVIES DA COMARCA DE BRUMADINHO E DE DIREITOS A 
ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-ITBI, tendo como adquirente a empresa PATRIMONIAL SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS 
LTDA e transmitente MARCOS CASTELO BRANCO DINIZ E SUA MULHER;
c) DETERMINO:
c.1) Que a pessoa jurídica PATRIMONIAL SANTA HELENA EMPREENDIMETOS LTDA deverá, nos 24 (vinte e quatro) meses retroagindo ao mês de 
janeiro de 2014, a cada 03 (três) meses, independente de notificação prévia, comprovar,  perante o fisco municipal, a preponderância de suas 
atividades, inclusive apresentação do Balanço Patrimonial Analítico e ou as DIPJs, sob pena de cancelamento do reconhecimento da suspen-
são da incidência de ITBI referente à aquisição em tela, sem prejuízo das demais penalidades e procedimentos previstos em lei, ficando desde 
já intimado para o cumprimento desta determinação;  
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c.2)  Que seja INTIMADO a requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respecti-
va certidão, ficando a mesma cientificada de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
c.3)  Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS  e registros de 
dados no SIAP – Sistema Integrado de Administração Pública e outros que se fizerem necessários no sentido de passar a  constar nos registros 
da administração as razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel cumprimento da presente decisão. 
d) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observando-se os prazos estabelecidos nos itens c.1. e c.2 da presente, após o trânsito, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 12 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT nº 757/2014
REFERÊNCIA:  NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI  
REQUERENTE: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 00757/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo através do qual a pessoa jurídica CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., inscrita no CNPJ nº 06.981.180/0001-16, com 
sede na Avenida Barbacena, nº 1200, 17º andar, ala A1, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte-MG, CEP 30.190-131, neste ato representada 
legalmente por Francely Duarte Sales Marques dos Santos, brasileira, portador do CPF nº 506.457.146-15 e RG M-2.842.767/SSPMG, confor-
me procuração anexa, “Requer a não incidência de ITBI para o imóvel registrados sob a matrícula 11.783, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Brumadinho. Que foi incorporado ao capital da empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ nº 06.981.180/0001-16”, referindo-se ao imóvel 
situado na Fazenda do Lavrador, Comarca de Brumadinho-MG, cadastro no INCRA nº 431.044.009.849-0, para incorporá-lo ao patrimônio da 
requerente em realização de incorporação nela subscrito.  
Documentos que instruem o requerimento: Cópia da Procuração lavrada nos livros 1797-P, fls. 135, do Serviço Notarial do 3º Ofício de Belo 
Horizonte-MG, Cópia da Ata da Assembléia Geral Extraordinária do dia 31/01/2005, Cópia do Estatuto Social da CEMIG Distribuição S.A., Cópia 
do Registro Imobiliário do Imóvel em referência, Cópia da Ata da Assembléia Geral Extraordinária do dia 30/12/2004,  Declarações para Lança-
mento de ITBI “INTER-VIVOS, Cópia em CD do Relatório Analítico de Identificação de Terrenos.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Constituição Federal a par da imunidade recíproca e das imunidades genéricas estabeleceu, também, imunidades específicas para determi-
nados impostos.
No caso do ITBI dispôs no inciso I, do § 2°, do art. 156:
Constituição Federal 1988
Art. 156. Compete ao Município instituir impostos sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, BM como cessão de direitos a sua aquisição;
§ 2º. O imposto previsto do inciso II: 
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; (grifo nosso)
Essa imunidade específica é regulada pelo CTN em seus artigos 36 e 37:
Lei  Federal nº 5.172/66
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
(...)
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 
artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou 
locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas neste artigo.
§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderân-
cia referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o 
valor do bem ou direito nessa data.
§ “4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimô-
nio da pessoa jurídica alienante”.
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A Lei Municipal nº 1765/2009, por sua vez, regulamenta a isenção do ITBI  utilizando-se do texto do Código Tributário Nacional, acrescentando 
e esclarecendo acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica. Mais uma vez vejamos:
Lei Municipal nº 1.765/2009
Art. 3º- O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, quando:
I – incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela substrito.
(...)
§1º - O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante compra ou venda de 
bens imóveis e seus direitos reais e a locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%(cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa 
jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e 24 (vinte e quatro) meses subseqüentes à aquisição, decorrer de transações 
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3º - Se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponde-
rância referida no parágrafo anterior, levando-se em contra os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição.
(...)
§5º. Quando a atividade preponderante referida no parágrafo 1º deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa 
jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de direito à restituição que vier a ser legitimada, com aplicação 
do disposto nos parágrafos 2º e 3º. 
Mister lembrar que os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal acima colacionada equivale aos §§ 1º e 2º, respectivamente, do art. 37 do CTN.
Como visto a Lei Municipal nº 1.765/2009, que “institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis INTER-VIVOS”, é clara ao estabelecer 
que as pessoas jurídicas cujos Contratos Sociais evidenciem a atividade de COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS terão que recolher 
o imposto sobre transmissão imobiliária – ITBI - por ocasião da aquisição de bens imóveis. 
Em primeira análise da documentação acostada aos presentes autos, verifica-se que a Solicitante NÃO possui em seu instrumento constituti-
vo, in casu, o Estatuto Social, como objeto social a atividade de COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
PRÓPRIOS, mas sim, por derradeiro, o objeto de estudar, planejar, projetar, construir, operar e exportar sistemas de distribuição e comerciali-
zação de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título de direito, o que afasta, a 
possibilidade de incidência do Imposto Sobre Transmissão Imobiliária.
Em uma segunda análise, verifica-se que a pessoa jurídica Requerente entrou em atividade no ano de 2004, portanto, no mesmo ano da incor-
poração, e só agora veio regularizar junto ao município, já ultrapassando o tempo necessário para comprovação de sua atividade preponde-
rante, referida no § 1º do art. 37 do CTN e  artigo § 3º do art. 3º da Lei Municipal.
Ademais, é imperativo que, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, a realidade fática prevaleça sobre a previsão contratual, pois 
a pessoa jurídica será imunizada, não pela atividade que pretendeu desenvolver, prevista em seu contrato social, mas pela que efetivamente 
exerceu.   
Diante dessas razões, o fisco municipal concluir que a preponderância já está caracterizada. Se a obrigação tributária somente nasce com a 
ocorrência concreta, segura e certa do fato gerador o fisco municipal reconhece a não incidência do ITBI, pretendida pela requerente.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto nos artigos 156 da CF/88, 36 e 37 do CTN e 3º da Lei Munici-
pal nº 1.765/2009, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO ajustado pela pessoa jurídica CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. de reconhecimento da não  incidência de ITBI;
b) DECLARO RECONHECIDA A NÃO INCIDÊCIA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL CONSTANTE NA MATRÍCULA 11.783 DO 
LIVRO Nº 02 DO REGISTRO DE IMÓVIES DA COMARCA DE BRUMADINHO E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS POR ATO ONEROSO “INTER-VIVOS”-
-ITBI, tendo com incorporadora a empresa CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A  e incorporada a empresa COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 
-CEMIG;
c) DETERMINO:
c.1) Que seja DADO CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda do 
Município de  Brumadinho para que se proceda às devidas anotações na Declaração para Lançamento de ITBI “INTER-VIVOS  e registros de 
dados no SIAP – Sistema Integrado de Administração Pública e outros que se fizerem necessários no sentido de passar a  constar nos registros 
da administração as razões do não recolhimento do referido imposto, tudo para o bom e fiel cumprimento da presente decisão;  
c.2)  Que seja INTIMADO a requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA e respecti-
va certidão, ficando a mesma cientificada de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
d) Cumprida a DECISÃO ADMINISTRATIVA, observando-se os prazos estabelecidos, após o trânsito, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 11 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 698/2014 
REFERÊNCIA: IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
REQUERENTE: AGROPECUÁRIA ANDRADE LTDA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS, examinados e analisados os autos dos Processo Administrativo Tributário – PAT nº 698/2014, passo ao
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RELATÓRIO
O presente feito cuida de Processo Administrativo, através do qual a requerente AGROPECUÁRIA ANDRADE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.519.206/0001-50, com sede no imóvel rural Fazenda Paraúna, situado na localidade de Melo Franco/ 
Distrito de Aranha, Município de Brumadinho/MG, representada legalmente por seu diretor, Diógenes Sílvio Andrade, requer o cancelamento 
do lançamento do IPTU exercício 2014, respectivamente, bem como o cancelamento dos lançamentos dos mesmos em dívida ativa, incidente 
sobre o imóvel denominado Fazenda Paraúna – sede da empresa requerente - , sob a alegação de que o imóvel tem características rurais e 
que a área onde se encontra situado não existem os melhoramentos previstos no art. 32 do CTN;  alega, ainda,  que os valores cobrados são 
exorbitantes, razão pela qual impugna o critério de avaliação adotado pelo fisco municipal. 
O  Requerimento veio instruídos tão somente com a guia de IPTU exercício 2014.
É, em síntese, 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 
tributárias, 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 competên-
cia 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 confe-
rida 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 
natureza 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)
Em prima face, é importante salientar que a Lei Complementar nº 940 de 1997, o nosso Código Tributário Municipal, ao adotar os mesmos 
termos da Lei nº 5.172 de 1966, o Código Tributário Nacional, deixou de reproduzir a frase negritada no texto do último parágrafo acima trans-
crito, caracterizando, conforme vislumbra de todo o contexto,  erro material, de forma a adotar como sendo a intenção do legislador trazer 
para a legislação municipal os mesmo termos da legislação federal. 
Muito embora a legislação vigente estabeleça os critérios que definem a área urbana, os tribunais estaduais, com fulcro em entendimento 
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, têm decido que, para se considerar área urbana, para efeitos do IPTU, não é imprescindível a existên-
cia dos melhoramentos previstos no artigo 32 § 1º, incisos de I a V do Código Tributário Nacional. Vejamos:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA CONSIDERADA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. INCIDÊNCIA. INTERPRETA-
ÇÃO DO ART. 32 E §§ 1º E 2º, DO CTN . PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão segundo o qual "a lei municipal pode 
considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destina-
dos à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo quando localizadas fora das zonas definidas como zonas urbanas, pela lei municipal, para 
efeito da cobrança do IPTU, porquanto inaplicável, nessa hipótese, o disposto no parágrafo 1º , do artigo 32 , do CTN , por força do comando 
emergente do parágrafo 2º, do mencionado artigo, porque este dispositivo excepciona aquele". 2. Incide a cobrança do IPTU sobre imóvel 
considerado por lei municipal como situado em área urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer 
dos melhoramentos elencados no art. 31 , § 1º, do CTN . 3. Interpretação feita de modo adequado do art. 32 e seus §§ 1º e 2º , do CTN . 4. 
Precedentes das Primeira e Segunda Turmas desta Corte Superior. 5. Recurso não provido.(grifos nossos).
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Encontrado em: 215460 -SP (RSTJ 151/203), RESP 169924 -RS, INCIDENCIA, IPTU, IMOVEL, LOCALIZAÇÃO, AREA, URBANIZAÇÃO,... EXTENSÃO, 
ZONA URBANA, INDEPENDENCIA, MELHORAMENTO, PREVISÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL , DECORRENCIA, LEI MUNICIPAL, EQUIPARA-
ÇÃO, ZONA URBANA. RECURSO ESPECIAL REsp 433907 DF 2002/0052505-6 (STJ) Ministro JOSÉ DELGADO... 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPTU. ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7/
STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que incide IPTU sobre imóvel situado em área de expansão 
urbana, assim considerada por lei municipal, a despeito de ser desprovida dos melhoramentos ditados pelos parágrafos do art. 32 do Código 
Tributário Nacional. 2. Recurso Especial não-conhecido. (REsp 234.578/SP, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julga-
do em 12/05/2005, DJ 01/07/2005 p. 460).(grifos nossos)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282/STF. IPTU. SÍTIO DE RECREIO. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1 o E 2o, DO 
CTN. ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280/STF. 
APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. (…) 2. O STJ, ao interpretar o art. 32, § 2o, do CTN, firmou o enten-
dimento de que é legítima a cobrança do IPTU sobre sítios de recreio considerados por lei municipal como situados em área de expansão 
urbana, ainda que não dotada dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1°, do CTN. 3. (…). 4. (…). 5. (…). 6. Recurso especial parcialmente 
conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 185.234/SP, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 
16/05/2005 p.274) ( grifos nossos)
AgRg no Ag 672875 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2005/0059255-8, relator Min. DENISE ARRUDA. T1, DJ 
18/10/2005, DP 14/11/2005. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL 
ESTARIA LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IPTU. ART. 32 DO CTN. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE EXPANSÃO 
URBANA. MELHORAMENTOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o douto magistrado a quo consignado que, no caso dos 
autos, trata-se de imóvel localizado em área de expansão urbana (fls. 161), qualquer manifestação deste Superior Tribunal de Justiça em sen-
tido diverso encontraria óbice na Súmula 7 desta Corte. 2. Deve ser mantida a decisão ora agravada que, adotando orientação firmada nesta 
Corte Superior, entendeu que “incide a cobrança do IPTU sobre imóvel considerado por lei municipal como situado em área urbanizável ou de 
expansão urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos elencados no art. 31, § 1o, do CTN” (REsp 433.907/DF, 
1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 23.9.2002). 3. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos).
A Lei Municipal 1.616/2007, que dispõe sobre a criação de área de urbanização específica no Município de Brumadinho, passou a considerar 
área de urbanização específica do Município de Brumadinho a área denominada “Fazenda Paraúnas”, imóvel de propriedade do Requente, 
sobre o qual incide o tributo em contestação.
O ofício 302/2013/SEPLAC – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação(fls.17),  ora trazido , conclui “que o imóvel em questão está 
sujeito à cobrança de IPTU, posto que a área já foi transformada em área urbana, e informa que o processo de Regularização do loteamento, 
cujo nome pretendido não consta, tramita na Agência Metropolitana, e inda, que os itens que constam no § 1º do artigo 32 do CTN serão de 
responsabilidade do Empreendedor”. 
O Laudo de Vistoria do Agente Fiscal de tributos municipais (fls. 18 e 19) relata que a área vistoriada faz parte de empreendimento/loteamento 
ainda não concluído; que ficou constado que o imóvel não possui nenhum dos melhoramentos previstos no § 1º do artigo 32 do CTN, e , que 
a área não foi parcelada em unidades conforme previsto na lei 1616/2007, nem possui infraestrutura indispensável para sua ocupação. 
Existam ou não melhoramentos, o que restou demonstrado é que o imóvel em tela situa-se em área de expansão urbana, e isto, segundo do 
STJ, é suficiente para os efeitos de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, nos termos do caput e § 2º do artigo 32 do CTN.
Quanto ao pedido de juntada da presente reclamação aos autos do PAT nº 0007/2011 e outros,  deixo de concedê-lo tendo em vista que os re-
feridos processos já se encontram em grau de recuso e este veio para decisão em primeira instância, sendo as autoridade distintas para decidir 
a lide em cada uma de suas instancias.
Tudo visto e examinado, passamos à:
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
a)NEGO PROVIMENTO À DEFESA ADMINISTRATIVA (Impugnação) interposta pelo contribuinte AGROPECUÁRIA ANDRADE LTDA, ora Requeren-
te;
b)DECLARO SUBSISTENTE o lançamento do IPTU exercício 2014, e, em consequência, o contribuinte devedor do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano referente ao exercício fiscal de 2014, incidente sobre o imóvel inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o índice  
03.13.000.0200.000, de propriedade da pessoa jurídica Agropecuária Andrade Ltda;
c)DETERMINO a INITMAÇÃO do contribuinte, para os devidos 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 FISCAIS, no prazo legal de 20 
(vinte) dias;
d)Transitada em julgado a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, INSCREVA-SE EM DÍVIDA ATIVA o débito de IPTU referente aos exercícios fiscais 
de 2014, incidente sobre o imóvel inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o índice 03.13.000.0200.000, de propriedade da pessoa jurídi-
ca Agropecuária Andrade Ltda, após última oportunidade de pagamento do mesmo;
e)Dês-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização- DAF, da Secretaria Municipal de Fazenda, para os devidos 
fins. 
Deixo de determinar a remessa dos presentes autos à instância superior  porque não preenche os requisitos do artigo 247 do CTM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 14 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000770/2014
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: FERNANDO FELIPE BRASIL
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000770/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual o contribuinte FERNANDO FELIPE BRASIL, solicita a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) parce-
la no valor de R$ 41,03 (quarenta e um reais e três centavos)  por de ter efetuado o pagamento do IPTU cota única e mais 01 (uma) parcela do 
financiamento, referente ao imóvel de inscrição cadastral 01.29.009.0004.000.  
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento cópias das guias (carnê) de pagamento do IPTU exercício fiscal 2014 bem como com-
provantes de pagamento da parcela única e da parcela de nº 01/03 do parcelamento do referido imposto.
Por meio do Ofício 098/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
que ocorreu recolhimento aos cofres públicos da parcela única e mais uma parcela do tributo incidente sobre o imóvel de propriedade do 
requerente.  
Foi juntado pelo Cadastro Imobiliário Municipal o Boletim Imobiliário corroborando que o imóvel de inscrição nº 01.29.009.004.000 encontra-
-se cadastrado em nome da Requerente/Contribuinte  Fernando Felipe Braisl.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no 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; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido 
pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a 
fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em detida análise da documentação acostada frente a toda legislação retro citada, vislumbra que o contribuinte FERNANDO FELIPE BRASIL 
recolheu INDEVIDAMENTE  01 (uma) parcela do tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, ou seja, a PROPRIEDADE DO BEM  IMÓVEL 
cadastrado sob o nº 01.29.009.0004.000. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97 
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO do contribuinte FERANANDO FELIPE BRASIL, razão pela qual DETERMINO :
1. A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO A MAIOR no valor de R$ 38,54 (trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a se depositado na 
conta-poupança nº 12.464-8, agência 1669-1 do Banco do Brasil, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de Contabilidade Munici-
pal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
2. A intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabele-
cido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 19 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA



Brumadinho, 26 de agosto de 2014 Página 17 de 22Diário Oficial de Brumadinho - Edição 256

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000748/2014
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: GUSTAVO GOMES DO CARMO
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000748/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual o contribuinte GUSTAVO GOMES DO CARMO, solicita a restituição de IPTU/2014 
recolhido em dobro para contribuinte conforme comprovantes anexos.  
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento cópias das duas guias de pagamento do IPTU exercício fiscal 2014 com pagamento 
autenticado pelo banco e cópia de documento pessoal do requerente. 
Por meio do Ofício 100/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no seguinte 
sentido de que o tributo foi pago em duplicidade.
Foi juntado pelo Cadastro Imobiliário Municipal o Boletim Imobiliário corroborando que o imóvel de inscrição nº 02.72.016.0022.000 encontra-
-se cadastrado em nome da Requerente/Contribuinte Gustavo Gomes do Carmo.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no 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; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido 
pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a 
fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em detida análise da documentação acostada frente a toda legislação retro citada, vislumbra que o contribuinte GUSTAVO GOMES DO CARMO 
recolheu por duas vezes o tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, ou seja, a PROPRIEDADE DO BEM  IMÓVEL cadastrado sob o nº 
02.72.016.0022.000. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97 
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO APRESENTADO NA FORMA DE REQUERIMETO ajustado pelo contribuinte GUSTAVO GOMES DO CARMO, razão 
pela qual  DETERMINO :
1. A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE no valor de R$ 51,16 (cinquenta e uma reais e dezesseis centavos) a ser depositado n 
conta corrente 60010099-5, agência 3070 (Brumadinho) do Banco Santander, em nome do requerente  Gustavo Gomes do Carmo, devendo, 
para tanto, dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
2. A intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabele-
cido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 19 de gosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE: Processo Administrativo Tributário nº 000709/2014
REFERÊNCIA:  Restituição  de IPTU
REQUERENTE: JADIR PARREIRAS FONSECA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
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VISTOS,  examinados e analisados os autos do Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000709/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte JADIR PARREIRAS FONSECA, portador do CPF nº 199.488.756-72, requer a 
compensação do valor pago em duplicidade ref. exercício 2010 para crédito do IPTU exercício 2014, incidentes do sobre os imóveis de índice 
cadastral nºs 01.02.004.0001.000 e 01.01.000.0140.000,  e restituição do valor excedente após compensação. 
Foram anexados aos autos, por ocasião do requerimento, cópia de documento pessoal e comprovante de residência do requerente, e carnês 
do IPTU exercício 2010 incidente sobre os imóveis mencionados acima.   
Por meio do Ofício Fiscal nº 095/2014, em resposta ao Setor PATs, a Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização Municipal infor-
mou a ocorrência do pagamento em duplicidade do IPTU exercício 2010, bem como o processo de compensação do IPTU exercício 2014, bem 
como informou o valor excedente.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO: 
A Constituição Federal de 1988, atribui competência tributária aos Municípios para instituir seus tributos. Vejamos:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  DE 1988
Art.156 – Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(...)
III – serviços de qualquer natureza (...)
 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III. Cabe à lei complementar:
I   – fixar as suas alíquotas máximas;
II  – excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior;
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais e serão concedidos e revogados. 
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no 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; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto no inciso I do art. 45.
Art.45 – As garantias indevidamente pagas, relativas a créditos tributários, serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de 
prévio protesto do sujeito passivo e seja qual for a modalidade do pagamento, nos seguintes casos: 
I – cobrança ou pagamento expontâneo de tributo indevido, em face das legislação tributária aplicável, bem como a natureza ou circunstân-
cias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
Art. 50 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a compensar créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, d o sujei-
to passivo contra a Fazenda Municipal, sempre que o interesse do município o exigir. 
Do exame dos documentos acostados aos autos vislumbra que o contribuinte/sujeito passivo JADIR PARREIRAS FONSECA, recolheu por duas 
vezes tributos incidentes sobre o mesmo fato gerador, Vejamos:
No ano de 2010, o requerente recolheu o imposto sobre a propriedade predial e territorial, exercício fiscal de 2010, incidente sobre os imóveis 
de índice cadastral nºs 01.01.000.0140.000 e 01.02.004.0001.000 de sua propriedade.
Em 2014 o requerente pagou novamente o IPTU ref. exercício fiscal 2010, com todas as correções do período, sem , contudo, recolher o IPTU 
exercício 2014.
Conforme verifica os valores do IPTU/2010 pagos indevidamente no ano de 2014 supera, em muito o valor devido do IPTU/2014, que enseja a 
restituição.  
A documentação que instrui o relatório da Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização, onde informa o recolhimento indevido 
do tributo no ano de 2014 ref. exercício 2010, demonstra o excesso de tributo.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 e 50 da Lei Municipal nº 
940/97,  DOU PROVIMENTO AO PEDIDO apresentado por JADIR PARREIRA FONSECA, razão pela qual determino: 
a) A COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (pela segunda vez) referente IPTU/2010 dos imóveis de índice cadastral nºs 
01.01.000.0140.000 e 01.02.004.0001.000, e o consequente LANÇAMENTO DO CRÉDITO para pagamento do IPTU/2014 incidente sobre os 
mesmos imóveis;
b) A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO, APÓS A COMPENSAÇÃO determinada no item a, no valor de R$ 362,51 (trezentos e sessenta 
e dois reais e cinquenta e um centavos) a ser depositado na conta corrente 10325-0, agência 2732 do Banco Itaú, em nome do Requerente, 
devendo, para tanto, oficiar o Departamento de Contabilidade;
c) DETERMINO, ainda, a INTIMAÇÃO do contribuinte para que o mesmo tome conhecimento das determinações relativas ao seu requerimento;
d) Deixo de remeter os autos à instância superior tendo em vista que o valor não atinge o teto mínimo previsto no art. 247 do CTN.
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.  
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 11 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
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CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – RAT nº 000764/2014
REFERÊNCIA:  Restituição – Pagamento em duplicidade de IPTU
REQUERENTE: JOÃO CARLOS DE MELLO VALENTE
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000764/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento Administrativo, através do qual o contribuinte JOÃO CARLOS DE MELO VALENTE solicita a RESTITUIÇÃO do valor 
pago indevidamente referente IPTU/2014 do lote 13 da quadra 04 do bairro de Lourdes.  
Foram anexadas aos autos, por ocasião do requerimento cópia do comprovante de pagamento do Banco Itaú das guias de pagamento do 
IPTU exercício fiscal 2009 bem como comprovantes de pagamento da parcela única e das parcelas de nº 01 e 02 do financiamento do referido 
imposto.
Por meio do Ofício 099/2014, em resposta ao Setor PATs, a servidora municipal do departamento de arrecadação manifestou no sentido de 
que ocorreu o pagamento do tributo em duplicidade.”
Foi juntado pelo Cadastro Imobiliário Municipal o Boletim Imobiliário corroborando que o imóvel de inscrição nº 01.66.004.0013.000 encontra-
-se cadastrado em nome da Requerente/Contribuinte JOÃO CARLOS DE MELLO VALENTE.
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Federal nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Esta-
dos e Municípios, estabelece o seguinte:
Lei Federal 5.172/66
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modali-
dade de seu pagamento, ressalvado o disposto no 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; (...)
Nestes exatos termos a Lei Municipal nº 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, cuida deste assunto em seu artigo 45, caput, 
inciso I.
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo 
que houver pago indevidamente. Esse direito independe de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo 
tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido 
pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a 
fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
O Município de Brumadinho, através da Lei 940/97, o denominado Código Tributário Municipal, amparado pela competência tributária que 
lhe atribuiu o art. 156, inciso I, da Constituição Federal de 1988, instituiu em seu artigo 113 o Imposto Predial e territorial Urbano:
Lei Complementar 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 
natureza ou por acessão física, como definida a lei civil, localizada na zona urbana do Município. (grifos nossos) 
Em detida análise da documentação acostada frente a toda legislação retro citada, vislumbra que o contribuinte JOÃO CARLOS DE MELLO 
VALENTE recolheu duas vezes o tributo incidente sobre o mesmo fato gerador, ou seja, a PROPRIEDADE DO BEM  IMÓVEL cadastrado sob o nº 
01.66.004.0013.000. 
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e no art. 45 da Lei Municipal nº 940/97:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO do contribuinte JOÃO CARLOS DE MELLO VALENTE, razão pela qual DETERMINO :
1. A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE no valor de R$ 87,59 (oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a ser depositado 
na conta corrente nº 0110002760-8, agência 3070 (Brumadinho) do Banco Santander, em nome do Requerente João Carlos de Mello Valente,  
devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal da presente DECISÃO, para as devidas providências.
2. A intimação do contribuinte para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mesmo 
cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO para Junta de Recursos Administrativo Tributário do Município, no prazo de 
20 (vinte) dias; 
Deixo de remeter os presentes autos à JRF para exame necessário ou de ofício tendo em vista que o valor da causa é inferior ao teto estabele-
cido no art. 247 do CTM.
TRANSITADA EM JULGADO a presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ARQUIVE-SE;
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG, 18 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Processo Administrativo Tributário – PAT nº 000766/2014
REFERÊNCIA:  Prescrição de Crédito Tributário 
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REQUERENTE: MARIO CÉSAR JOSÉ COSTA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 000766/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo, através do qual o contribuinte Mario César José Costa, portador do CPF nº 176.249.246-68, residente e 
domiciliado na Rua Antônio Moreira do Carmo nº 166, centro, município de Brumadinho/MG, requer seja declarada a prescrição do crédito tri-
butário do IPTU/exercícios fiscais 2001 a 2008, referente ao  inscrito no cadastro Municipal sob o  nº 01.26.001.0014.000, no endereço e nome 
do Requerente.
O pedido do Autor veio instruído com cópia do documento pessoal e comprovante de residência da requerente.
O Departamento de Arrecadação e Fiscalização fez juntada do Relatório de Lançamentos Inscritos e Boletim do Cadastro Imobiliário. 
É, em apertada síntese, o Relatório. 
Passemos à FUNDAMENTAÇÃO:
A Lei Nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 
Municípios, o denominado Código Tributário Nacional – CTN – estabeleceu, no artigo 156, as modalidades de extinção do crédito tributário, e 
no artigo 174 o prazo prescricional, vejamos:
LEI 5.172/66 
 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
V- a prescrição e a decadência;
Art. 174. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.
Como visto, a prescrição é uma modalidade de extinção de crédito tributário    enumerada no art.156, inciso V do CNT; assim, a partir do mo-
mento em que ocorre a prescrição contra a Fazenda Pública, via de regra, opera-se a extinção total do crédito tributário.
Como efeito, a prescrição do crédito tributário opera-se 5 (cinco) anos após a sua constituição definitiva, o que se dá com o lançamento do 
tributo. Em se tratando de IPTU, cujo lançamento é feito de ofício pela Fazenda Pública, compete a ela notificar o sujeito passivo para o paga-
mento por meio do carnê de recolhimento do tributo, sendo que esta notificação abrirá o prazo prescricional. Na prática passa-se a contar a 
partir da data do vencimento do tributo, ou seja, a última data em que o tributo poderá ser pago sem que o contribuinte não se constitua em 
mora. 
Segundo ensinamento do tributarista Hugo de Brito Machado:
“dizer que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos significa dizer que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos 
para cobrar judicialmente, para propor a execução do crédito tributário. Tal prazo é contado da constituição definitiva do crédito, isto é, da 
data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a respeito, em processo administrativo. Se não efetua a cobrança no prazo de cinco 
anos, não poderá mais fazê-lo.”
Considerando que o inicio da contagem do prazo prescricional deva ocorrer a partir do vencimento, ou seja, da data limite que o sujeito pas-
sivo tinha para recolher o tributo, e não o fez, começando a partir de então a contar os 5 (cinco) anos para o prazo prescricional, porque antes 
disso não há lesão ao fisco.

Verifica-se no relatório de “Lançamentos inscritos” que o IPTU em seus respectivos exercícios, incidente sobre o imóvel em tela, venceu em 
31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 30/06/2004, 30/05/2005, 30/05/2007 e 30/05/2008, sendo que estas datas deverão ser consideradas para 
início da contagem do prazo prescricional.
Pela natureza do lançamento do IPTU, ao sujeito passivo é garantido o direito de pedir sua revisão através de recurso administrativo. Nos 
termos da Lei Municipal nº 940/97 – CTM - o prazo para interposição de Pedido de Revisão do Lançamento é de 20 (vinte) dias a partir da data 
da notificação do Lançamento do Crédito Tributário.  Não há registro que conste que o contribuinte, ora requerente, tenha interposto recurso 
administrativo neste sentido. Assim, passamos considerar como definitivamente constituído o crédito tributário na data do “Vencimento” em 
31/12/2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 30/06/2004, 30/05/2005, 30/05/2007 e 30/05/2008, receptivamente, uma vez que não houve discussão 
sobre o lançamento do tributo.
O art. 174 do CTN, repita-se, determina que o prazo para a Fazenda Pública propor a execução do crédito tributário é de 5 (cinco) anos; caso 
não aconteça , extingue-se o crédito tributário e com ele extingue-se também a obrigação tributária, de forma que não mais poderá cobrar o 
crédito, seja judicial ou administrativamente. 
Em suma, o que se verifica no caso vertente é que a prescrição do crédito tributário do último exercício fiscal – 2008 - operou-se em maio de 
2013 logo os demais ocorreram nos anos anteriores,  não restando dúvidas quanto à extinção do credito tributário.
Resta-nos, portanto, analisar se a prescrição de crédito tributário pode ser reconhecida pela autoridade administrativa.
O reconhecimento pela Fazenda Pública, de ofício ou a requerimento, da prescrição tributária, num primeiro instante, parece-nos incoerente, 
é como se  contrariássemos todos os ensinamentos doutrinários e as construções jurisprudenciais, pois o que nos foi ensinado é que a Fazen-
da não pode “renunciar a créditos tributários” uma vez que são “indisponíveis” por tratar-se de recursos públicos.
Contudo, existem razões para que a Administração Fazendária reconheça a prescrição tributária na esfera administrativa. Primeiro, porque 
existe previsão legal - o art. 156 do CTN estabelece a prescrição como uma das causas extintivas do crédito tributário, assim, o que faz a 
autoridade administrativa é declarar o que já se encontra extinto em razão de Lei -; segundo, de nada adianta para a Fazenda Pública manter 
seu cadastro repleto de contribuintes inscritos em dívida ativa cujos créditos tributários são imprestáveis, de nada servindo na busca de sua 
satisfação.
Destarte, a nosso ver, nada obsta que a autoridade fazendária, ao verificar   a ocorrência de todos os requisitos,  conheça da prescrição tributá-
ria e declare a extinção do crédito tributário com fundamento no artigo 156, V, do CTN, evitando assim maiores desgastes da máquina pública 
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na busca de créditos já prescritos, logo, de direito já extinto.  
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 156,V do CTN, decido:
a) DOU PROVIMENTO AO PEDIDO postulado pelo contribuinte MÁRIO CÉSAR JOSÉ COSTA;
b)  RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos tributários relativo ao IPTU do exercícios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008, incidente 
sobre o imóvel de inscrição 01.26.001.0014.000 cadastrado em nome de  Mário César José Costa, e, por conseguinte, 
c) DECLARO A EXTINÇÃO dos créditos tributários relativos ao IPTU  exercícios fiscais 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008  incidentes 
sobre o imóvel de inscrição 01.26.001.0014.000 cadastrado em nome  Mario César José Costa;
d)  DETERMINO:
d.1) O CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA do créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios fiscais 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007 e 2008  incidentes sobre o imóvel de inscrição 01.26.001.0014.000 cadastrado em nome  Mario César José Costa;
d.2) DETERMINO a INTIMAÇÃO do contribuinte, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, 
ficando o mesmo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
e) Dê-se CIÊNCIA desta DECISÃO ao Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 
do MUNICÍPIO DE BRUMADINHO, para cumprimento do item d.1. 
Deixo de remeter os presentes autos à E. Junta de Recursos Fiscais tendo em vista que o crédito tributário prescrito não atinge o teto previsto 
no art. 247 do CTM.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 15 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

CLASSE:  Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 00763/2014
REFERÊNCIA:  Restituição  de ITBI
REQUERENTE: PULCINA DE OLIVEIRA LIMA
DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,  examinados e analisados os autos do Requerimento Administrativo Tributário – PAT nº 00763/2014, passo ao
RELATÓRIO
Trata-se de Processo Administrativo Tributário – PAT - , através do qual a contribuinte PULCINA DE OLIVEIRA LIMA requer o ressarcimento do 
valor de R$ 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) referente ao ITBI  sobre a transmissão  imobiliária do imóvel constante na 
Matrícula 8.282 do CRI da Comarca e Brumadinho/MG “ em razão dos DISTRATANTES, serem pai e filha, resolveram de comum acordo fazerem 
uma Escritura de Doação com Reserva de Usufruto, desistindo de fazer Escritura de Compra e Venda, uma vez que WILSON DE OLIVEIRA e sua 
esposa, precisa ter o usufruto do imóvel.
O requerimento veio instruído com o Contrato Particular de Distrato, cópia dos documentos pessoais dos distratantes, cópia de Certidão 
Imobiliária do CRI da Comarca de Brumadinho, do imóvel sobre o qual pretendia a transmissão, 1ª e 2ª vias – original – da “DECLARAÇÃO PARA 
LANÇAMENTO DE ITBI” “inter vivos” e comprovante do pagamento do tributo.
O Depto de Arrecadação fez juntada do documento emitido pela Gestão de Tributos Guias Quitadas – Guia 012535035 – Dat.Pag.01/11/2011 
–Vr.pago 1.0002,50. 
É, em apertada síntese, o Relatório.
Passemos à  FUNDAMENTAÇÃO:
A CF 1988 estabelece a competência tributária municipal do ITBI inter vivos, em seu art. 156. Vejamos:
“  Constituição Federal de 1988 “
Art. 156. Compete ao Município instituir imposto sobre:
(...)
II – transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
Por sua vez, a Lei Municipal 1.765/2009, que institui o Imposto de transmissão de Bens Imóveis “INTER-VIVOS”, determina que, entre outras, a 
hipótese de incidência do tributo é a transmissão imobiliária e o fato gerador, a compra e venda de bens imóveis. Vejamos:
 “Lei Municipal 1.765/2009
Art. 1º.  O imposto de transmissão “Inter-Vivos” a qualquer título, por ato oneroso, incide sobre:
I – transmissão de bens imóveis, por acessão física;
II – transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto garantia;
III- cessão de direitos à transmissões auferidas nos incisos anteriores.
Art.2º - A incidência do imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais:
I – Compra e venda pura e condicional 
(Omissis) 
“Art. 14. O imposto será devolvido, no todo ou em parte, quando:
I – Não se completar o ato ou contrato sobre o qual se tiver pago, depois de comprovado tal fato, de maneira clara e indiscutível, à autoridade 
fazendária; (...)
Segundo o célebre tributarista Hugo de Brito Machado
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 “ De acordo com o art. 165 do CTN, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo que houver pago indevidamente. Esse direito inde-
pende de prévio protesto, não sendo, portanto, necessário que ao pagar o sujeito passivo tenha declarado que o fazia “sob protesto”. O tributo 
decorre da lei e não da vontade, sendo por isto mesmo irrelevante o fato de haver sido pago voluntariamente. Na verdade o pagamento do 
tributo só é voluntário no sentido de inocorrência de atos objetivando compelir alguém a fazê-lo. Mas é óbvio que o devedor  do tributo não 
tem alternativas. Está obrigado por lei a fazer o pagamento.
Verifica-se no pedido inicial que o pretenso adquirente, ora requerente,  pretendia adquirir o imóvel constante na Matrícula 8.282 do CRI de 
Brumadinho/MG, porém, pela razão exposta na cláusula terceiras do Distrato, desistiram da Escritura de Compra e Venda . 
Foram acostadas aos autos as duas vias (originais) da DECLARAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE ITBI INTER VIVOS, sendo que, se concretizado o 
negócio, uma delas permaneceria no Cartório Notarial instruindo o processo de transmissão imobiliária, o que corrobora a não conclusão do 
negócio jurídico. Assim, não ocorrendo a transmissão imobiliária não há que se falar em fato gerador do tributo .
Como visto, restou demonstrado de maneira clara e indiscutível que o contrato de compra e venda não atingiu seu desiderato, e, uma vez 
pago o tributo, este deverá ser restituído a quem assumiu o encargo, in casu ao pretenso adquirente, ora requerente, Pulcina de Oliveira Lima.
Tudo visto e examinado, passamos à:
DECISÃO:
Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, amparado no disposto no art. 165 do CTN e art.14 da Lei nº 1.765/2009:
DOU PROVIMENTO AO PEDIDO formulado pela requerente Pulcina de Oliveira Lima, razão pela qual DETERMINO:
1) A RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO PAGO no valor de R$380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) tendo em vista a não ocorrência do 
fato gerador, devendo, para tanto, dar ciência ao Departamento de Contabilidade Municipal para as devidas providências;
2)  Ao Departamento de Arrecadação – Divisão de ITBI –  que proceda  anotações no Cadastro Imobiliário Municipal referente ao imóvel cons-
tante na Matrícula nº 8.282 do CRI da Comarca de brumadinho/MG;    
3) A INTIMAÇÃO do Requerente, para os devidos fins de direito, remetendo-lhe cópia da presente DECISÃO ADMINISTRATIVA, ficando o mes-
mo cientificado de que poderá interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 20 (vinte) dias; 
Deixo de remeter os presentes autos à Junta de Recursos Fiscais, posto não se enquadra nos limites previstos no artigo 247 do CTM .
Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Brumadinho/MG 12 de agosto de 2014.
Geraldo Luiz Machado de Rezende
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

Atos do Legislativo

Portaria DP nº 88/2014 – Fica Exonerada a partir do dia 25/08/2014 a Sra. Rhaysa Veronica Neves Katarina Pilar do Cargo de Gerente do Serac, 
após fim de sua Licença Maternidade/ Renata Mariliam Parreiras e Soares
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