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P~OJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2022, DE 30 DE MARCO DE 2022.

Dispõe sobre alteração do Código Tributário Municipal,
Lei 362/93 de 23 de dezembro de 1993 e dá outras
providências.

O VEREADOR DANIEL GONÇALVES MENDES APRESENTA À CÂMARA
MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ANÁLISE E
VOTAÇÃO, O SEGUINTE PROJETO DE LEI:
Art. 1° O Artigo 84 "caput" e parágrafo 1° do Código Tributário Municipal - Lei 362/93 e
alterações posteriores, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 84 - Para efeitos de recolhimento do imposto, dever ser utilizado o valor constante do
instrumento de transmissão ou cessão, cujo lançamento se dará por homologação.
Par. J ° - Se o valor declarado pelo contribuinte se mostrar incompatível com a realidade, a
autoridade lançadora procederá a instauração de processo administrativo para o arbitramento
da base de cálculo, assegurado ao contribuinte o contraditório, nos termos da legislação. "
Art. 2° Ficam revogados os Parágrafos 2° e 3° do Artigo 84 do Código Tributário Municipal- Lei
362/93 e alterações posteriores.
Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Dr. João Bravo Caldeira", 30 de março de 2022.
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JUSTIFICATIV AS
Excelentíssimos Senhores( as) Vereadores(as).
Tenho a honra de submeter o presente projeto que "dispõe sobre alteração do Código Tributário Municipal,
Lei 362/93 de 23 de dezembro de 1993 e dá outras providências" à apreciação do Soberano Plenário desta
Casa de Leis pela seguinte justificativa:

o projeto

em questão visa adequar a nossa legislação tributária ao cm - Código Tributário Nacional- bem
como ao entendimento majoritário e pacífico na doutrina e jurisprudência, consequentemente favorecerá o
contribuinte tapiratibense que por muito tempo vem arcando com impostos a maior tanto no ITBI - imposto
sobre transmissão de bens imóveis inter vivos, quanto no ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, visto que o Governo do Estado vinculou a apuração da
base de cálculo do imposto municipal ao estadual. Explico:

o

Código Tributário Municipal infere em seu art. 84 §§ 1° e 2°, como base de cálculo para ITBI, o valor da
transmissão ou cessão e, caso este seja inferior, prevalece o valor venal do imóvel apurado por comissão
de avaliação composta por servidores.
A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, decretou que a base de cálculo para fins de cobrança do ITCMD
será o valor venal apurado pelo município para fins de ITBI, ou seja, também adotou a citada avaliação
como base de cálculo por ser maior que o valor apurado para cobrança do IPTU, aumentando
significativamente o valor do imposto na transmissão "causa mortis" e doação de bens imóveis do
município.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia
(RECURSO ESPECIAL N° 1.937.821 - SP (2020/0012079-1), consolidou o entendimento no sentido de
que o valor venal para fins de cobrança de IPTU não guarda relação com valor venal de ITBI, todavia o
município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência
por ele estabelecido unilateralmente.
Pelos motivos expostos apresento aos Nobres Edis o projeto em questão, pugnando e confiando na unânime
aprovação, aproveitando a oportunidade para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Sala das Sessões "Dr. João Bravo Caldeira", 30 de março de 2022.
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