
Acórdão nº 117/2022  

Processos nº 10.524/2021 e 15.047/2021 

Reclamante: SUHNEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  

Reclamada: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA  

 

Ementa: IPTU Incidência/não incidência  

IPTU NÃO incidência – incidência de ITR – imóvel rural - votação conselho CMC – 

unanimidade 

 

A recorrente Sühnel Empreendimentos Imobiliários Ltda, apresentou recurso ao 

Conselho Municipal de Contribuintes, considerando que foi autuada pelo fisco municipal, 

ofício 112/2021 em 06 de agosto de 2021, constatando que o imóvel de matricula nº 

15.640, inscrição imobiliária 01.07.059.0210, cadastro nº 43004 e a matricula nº 5.797, 

inscrição imobiliária 01.07.036.1307, cadastro nº 43005, localizado na rua Dr. José Firmo 

Bernardi, S/N, bairro Flor da Serra, neste município, sendo que o mesmo se encontra 

dentro do perímetro urbano do Município de Joaçaba, conforme constatado por meio do 

CAR (Cadastro Ambiental Rural), entretanto sem cadastro nos sistemas Tributário e de 

Geoprocessamento. 

Considerando a alegação da recorrente; os imóveis são apenas de exploração agrícola; 

foi apresentada documentação com fotos, documentos, inventário de animais, notas 

fiscais de compra de insumos; o Fisco do Município realizou vistoria in loco, constatando 

a existência de edificação residencial; a recorrente foi intimada para que apresentasse o 

mapa, demonstrando as possíveis áreas de dedução de IPTU; foi realizado lançamento de 

IPTU retroativo; diante da não apresentação do mapa foi indeferido o pedido em 1ª 

instância, sendo mantido e lançado o IPTU; e os documentos anexados no processo 

administrativo, para comprovação da atividade agrícola. 

É o breve relato. 

Considerando que as matrículas são passiveis de cobrança retroativa dos anos de 2017 

a 2021; a fiscalização constatou que o imóvel possui melhoramentos mínimos para a 

incidência de cobrança de IPTU; no logradouro em frente ao imóvel existe rede de 

iluminação pública; escola a menos de 03 (três) quilômetros de distância; são 

melhoramentos que estão enquadrados para a incidência de IPTU/COSIP/ taxa de coleta 

de lixo de maneira integral e retroativo. 

Considerando os melhoramentos identificados, verificamos o que dispõe no artigo 6º, 

do CTM: 

Art. 6º - Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana aquela definida em 

lei municipal como perímetro urbano em que existam, pelo menos, dois dos seguintes 

melhoramentos: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição 

domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros 

do bem imóvel considerado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128/2006) 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joacaba/lei-complementar/2006/12/128/lei-complementar-n-128-2006-dispoe-sobre-alteracoes-do-codigo-tributario-municipal-e-da-outras-providencias


Conforme a lei complementar 128/2006, menciona sobre o fato gerador e incidência 

do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU: 

Art. 4º - O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, 

domínio útil ou posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, localizado na 

zona urbana, urbanizável ou de expansão urbana do Município. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 128/2006) 

Considerando ainda que no imóvel também possui áreas que são passiveis a não 

incidência de IPTU, sendo área de APP e faixa de domínio, área agrícola, pecuária, desde 

que seja comprovado, conforme prevê o artigo 6º do CTM, parágrafo 3º: 

Art. 6º - Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana aquela definida em 

lei municipal como perímetro urbano em que existam, pelo menos, dois dos seguintes 

melhoramentos: 

§ 3º O Imposto Predial e Territorial Urbano não incide sobre a parcela do imóvel que, 

localizado dentro da zona urbana, seja comprovadamente utilizado em exploração 

extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, independente de sua área. 

O CTM prevê a alíquota zerada, para as áreas de preservação permanente, de 

proteção ambiental e faixa de domínio, conforme artigo 11º: 

Art. 11º - 0,00% (zero vírgula zero por cento) para as áreas comprovadamente de 

preservação permanente, de proteção ambiental e faixa de domínio, em imóvel 

edificado ou não, mantendo-se a exigência dos tributos das áreas não atingidas por 

este inciso, situação está a ser comprovada por meio de mapa discriminando as áreas, 

anotação de responsabilidade técnica, e mediante parecer do Setor de Meio Ambiente 

do Município. (Redação dada pela Lei Complementar nº 401/2019) 

O STJ passou a considerar a destinação do imóvel ao julgar o Recurso Especial n. 

1.112.646/SP. Mesmo que a localização do imóvel seja em área urbana, se a propriedade 

for comprovadamente utilizada para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou 

agroindustrial, o imposto a ser pago é o ITR, e não o IPTU. 

Todavia, a localização do imóvel ou a existência de alguns 

dos melhoramentos acabam não sendo critério suficiente para determinar a incidência do 

IPTU ou do ITR. É fundamental também a análise da finalidade econômica do imóvel 

para apurar a incidência seja do IPTU ou do ITR. Para que o imóvel esteja sujeito à 

incidência do IPTU, não basta apenas que esse imóvel esteja localizado na zona urbana 

do município, também é necessário que esse bem imóvel esteja destinado a uma atividade 

urbana, pois, caso ele seja utilizado para fins de atividade rural, este imóvel está sujeito à 

incidência do ITR. 

Quanto a cobrança, de acordo com o extrato de débitos do contribuinte, o lançamento 

ocorreu de maneira integral e retroativa os anos de 2017 a 2022 nos imóveis ora 

discutidos, conforme o artigo 19º, parágrafo 1º, do CTM: 

Art. 19º - § 1º A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos em 

quaisquer circunstâncias nas épocas próprias, promovidos os lançamentos aditivos, 

retificadas as falhas dos lançamentos existentes, bem como feitos lançamentos 

substitutivos, independente de transmissão a qualquer título. 

Diante da expansão do território urbano, compreendendo até áreas que são 

consideradas rurais, é notório analisar para que não ocorra a bitributação. 

Perante o exposto e do parecer do Setor de Meio Ambiente, considerando que o mapa 

apresentado condiz com a área analisada, neste sendo identificado a residência do caseiro, 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joacaba/lei-complementar/2006/12/128/lei-complementar-n-128-2006-dispoe-sobre-alteracoes-do-codigo-tributario-municipal-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/j/joacaba/lei-complementar/2019/40/401/lei-complementar-n-401-2019-dispoe-sobre-alteracoes-da-lei-complementar-n-31-97-codigo-tributario-municipal-e-da-outras-providencias


estábulo, estrebaria, depósito de insumos, analisa-se que estes imóveis são caracterizados 

e tem a finalidade de atividade rural.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdão os membros do Conselho Municipal 

de Contribuintes, por unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, julgando 

totalmente procedente, nos termos da fundamentação, considerando o imóvel analisado 

caracterizado como rural. 

 

Joaçaba, 29 de novembro de 2022  

 

 

JANE TEREZINHA BALBINOTE 

Conselheira Relatora do Acórdão 

 

VANIA BRANDALIZE 

Representante da Fazenda Pública Municipal 

 

LUIZ CARLOS MARTIN 

Presidente CMC 


