
lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza”.

Quanto às alegações de omissão dos índices de correção monetária e per-
centual de juros no AIIM, noto que os enquadramentos legais, penalida-
des, infrações correção monetária e juros de mora foram citados no corpo
do AIIM às fls. 02 e 03 (processo nº 585599/19), atendendo perfeitamente
o art. 320 do CTM. Pois veja (grifei):

Art. 320 - O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entreli-
nha, emendas ou rasuras, deverá:

I - mencionar o local, dia e hora da lavratura;

II - referir-se ao nome do infrator e das testemunhas, se houver;

III - descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinen-
tes, indicar o dispositivo legal ou regulamentar violado e fazer referência
ao termo de fiscalização em que se consignou a infração quando for o ca-
so;

IV - conter intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou
apresentar defesa e provas nos prazos previstos.

§ 1º - As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade, quan-
do do processo constar elementos suficientes para a determinação da in-
fração e do infrator.

Não bastasse, replico os argumentos utilizados na decisão de 1ª instância
de que os índices de correção monetária constam da Portaria nº 25/SEGE-
FAZ/2018 de 10 de dezembro de 2018, publicada no diário oficial da As-
sociação Mato-grossense dos Municípios no dia 12 de dezembro de 2018,
cumprindo o princípio da publicidade, dando conhecimento ao público ge-
ral. Assim, ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a co-
nhece[4].

Não merece também prosperar a alegação de omissão do desconto de
70% na multa, pois prevê o §2º do art. 69 do CTM, com observância ao
princípio da publicidade, que o contribuinte tem direito a redução de 70%
se liquidar o AIIM no prazo fixado na intimação e, 50% após o julgamento
de 1ª instância.

Finalmente, sobre a reclamação de que a decisão de primeira instância
deveria ser proferia por órgão colegiado, esclareço queos processos ad-
ministrativos tributários são julgados em primeira instância por servidores
efetivos (órgão singular) e, embora a redação do art. 14 da Lei 4354/2018
careça de interpretação, o capítulo III da lei – Procedimento de Primeira
Instância – deixa claro se tratar de órgão singular ao se referir a “autori-
dade julgadora” ou ao “julgador” em seus artigos, não deixando dúvidas
neste item. Veja:

Art. 14 – o julgamento do processo compete:

I – em primeira instância: por 03 (três) servidores efetivos nos cargos de
Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal, devidamente anuentes de
Termo de Responsabilidade, designados por ato da (o) Prefeita (o), com
mandado de 01 (um) ano, permitido uma recondução e aplicando-se o pre-
visto no art. 51 desta Lei Complementar, e;

(...)

Art. 27 – Da decisão proferida, o julgador dará ciência às partes interessa-
das dentro do prazo de 05 (cinco) dias, através do órgão designado por lei,
encarregada da administração tributária e por qualquer uma das formas
previstas no art. 12 desta Lei Complementar.

Diante de todo o exposto, dou conhecimento ao recurso apresentado pelo
recorrente, mas nego provimento, mantendo integralmente a decisão de
primeira instância no sentido de sustentar o AIIM de nº 00001654/2019 de
19/03/2019.

Várzea Grande - MT, 16 de dezembro de 2019.

ADRIANA SCHLITTER

Relatora Conselheira

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal
de Recursos Fiscais proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso voluntário e
negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau.

Participam da sessão de julgamento os conselheiros: Srº Daniel da Silva
Martins Neto (Presidente), Srº João Paulo Alves de Araújo (Vice-
Presidente), Srª Adriana Schlitter (representante da Secretaria Municipal
de Gestão Fazendária), Srº Claudio Santos Alves da Silva (Representante
da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande) e, Srª
Cássia Regis Lopes (Representante do Conselho Regional de Administra-
ção).

Várzea Grande – MT, 19 de fevereiro de 2020.

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira Relatora

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Vice- Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

[1]CARVALHO, Paulo de Barros, “Curso de Direito Tributário, 17ª Edição,
Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p.192.

[2]c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requi-
sitos da lei;

[3]AI 749009 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 28-03-2012 PU-
BLIC 29-03-2012.

[4] Lei de Introdução ao Código Civil – art. 3º

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos trintadias do mês de janeirodo ano de dois mil e vinte, no Gabinete
da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço Couto
Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Grande, Es-
tado de Mato Grosso, às 15:00 horas, o Presidente do Conselho Municipal
de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Neto, conferiu o quó-
rum, deu início às atividades declarando aberta a 16ª Sessão Ordinária do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais.Em seguida foi realizada a leitu-
ra e apreciação do seguinteacórdão:1) Processo CRF/VG n. 28 – OAA
Empreendimentos Ltda. x Fisco Municipal – IPTU (550881/18) (Embar-
go de Declaração) – Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES DE
ARAÚJO, o qual foi objeto de conferência e assinatura dos demais Con-
selheiros. O Sr. Presidente esclareceu que será providenciada a publici-
dade do citado julgado, com a publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios do Estado de Mato Grosso, bem como, que após isso será da-
da ciência as partes integrantes da lide processual.Em seguida, o Sr. Pre-
sidente fez a leitura da Ata da 15ªSessão Ordinária do Conselho Munici-
pal de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprovada por todos os
Conselheiros, bem como, procedeu a leitura da pauta da sessão, devida-
mente publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de
Mato Grosso em 20/12/2019 e 28/01/2020. Passou-se à apreciação da or-
dem do dia, sendo que o Sr. Presidente pontuou que foi encaminhado por
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meio de endereço eletrônico indicado nos autos Pauta de Julgamento da
16ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Vár-
zea Grande para os contribuintes/representantes legais que possuem pro-
cessos a serem julgados na presente Sessão.1) Processo CRF/VG n. 59
(Irmãos Gela Transportes Ltda. – ME x Fisco Municipal – IPTU – Re-
curso Voluntário) - Conselheira Relatora Sra. CÁSSIA REGIS LOPES:
não houve declaração de impedimento para o exercício da função judican-
te de nenhum Conselheiro, bem como, comparecimento do contribuinte/
representante legal. A Sra. Conselheira Relatora procedeu a exposição do
relatório e a apresentação do voto, dando conhecimento ao recurso inter-
posto por preencher os pressupostos legais, e no mérito negou provimento
aos pedidos. O voto da Sra. Conselheira Relatora foi acompanhado pe-
los demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma
alternada entre os servidores do município e Representantes classistas,
votando por último o Conselheiro que presidiu o julgamento.2) Processo
CRF/VG n. 63 (MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda.
x Fisco Municipal – ISSQN – Recurso Voluntário) - Conselheiro Re-
lator Sr. JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO: O Sr. Conselheiro Relator
solicitou retirada de pauta do processo.Após a apreciação da ordem do
dia, o Sr. Presidente mencionou que o acórdão será lavrado pelo Relator
ou, se vencido, pelo Conselheiro que proferiu o primeiro voto no sentido
que prevaleceu até a próxima sessão de julgamento, para conferência e
assinatura dos demais Conselheiros.Na sequência, o Sr. Presidente pro-
cedeu a distribuição dos processos na seguinte ordem:1) Processo CRF/
VG n. 63 (MRV Prime Chapada Oriente Incorporações SPE Ltda. x Fis-
co Municipal – ISSQN – Recurso Voluntário) - Conselheiro Relator Sr.
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO. 2) Processo CRF/VG n. 57 (Mar-
cos Alberto Viola x Fisco Municipal – ISSQN – Recurso Voluntário) –
Conselheiro RelatorSr. CLÁUDIO SANTOS ALVES DA SILVA;3) Pro-
cesso CRF/VG n. 64(JenzProchnow x Fisco Municipal – IPTU – Reexa-
me Necessário) – Conselheira Relatora Sra. CÁSSIA REGIS LOPES;
4) Processo CRF/VG n. 70 (Departamento de Água e Esgoto do Mu-
nicípio de Várzea Grande - Consulta Tributária) – Conselheiro Relator
Sr. DANIEL DA SILVA MARTINS NETO;5) Processo CRF/VG n. 71 (Ma-
to Grosso Serviços de Vistoria Ltda. – EPP x Fisco Municipal – ISSQN
- Recurso Voluntário) – Conselheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLIT-
TER.Após isso, oSr. Presidenteindagou acerca da existência de impedi-
mento para o exercício da função de julgamento relacionado aos proces-
sos anteriormente distribuídos, oportunidade em que nenhum Conselheiro
se manifestou. Por último, foi designada para o dia 19/02/2020, às 15:00
horas, a 17ª sessão ordinária e facultada a palavra aos demais Conselhei-
ros.Nada a mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 15:56 horas
e, eu, Daniel da Silva Martins Neto, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais se-
rá assinada por todos os presentes. Várzea Grande-MT, 30 de Janeiro de
2020.

CONSELHEIRO ASSINATURA
DANIEL DA SILVA MARTINS NETO
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO
ADRIANA SCHLITTER
CLÁUDIO SANTOS ALVES DA SILVA
CÁSSIA REGIS LOPES

TERMO DE POSSE

Aos cincodias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Prefeitura
Municipal de Várzea Grande – MT – Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, na presença daSr.ª Lucimar Sacre de Campos
Prefeita Municipal e doSr. Silvio Aparecido Fidelis, Secretário Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o(a) Sr.(a)ALESANDRA PEREI-
RA DE SOUZA,RG n°09384960-SSP/MT, compareceu para tomar posse
e prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções no
cargo efetivo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Perfil Téc-
nico de Desenvolvimento Educacional Especializado – 30 h, conforme

ATO de nomeação publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso, no qual foram observadas todas as formalida-
des legais.

A investidura no cargo fica consignada a este Termo de Posse.

E, como assim prometeu, lavrou-se o presente termo que assinam.

Várzea Grande – MT, 05 de fevereiro de 2020.

ALESANDRA PEREIRA DE SOUZA

Compromissado (a)

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos cincodias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Prefeitura
Municipal de Várzea Grande – MT – Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, na presença daSr.ª Lucimar Sacre de Campos
Prefeita Municipal e doSr. Silvio Aparecido Fidelis, Secretário Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o(a) Sr.(a)AMANDA CAROLINA LÉ
DE ALMEIDA,RG n°16855116 -SSP/MT, compareceu para tomar posse e
prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções no car-
go efetivo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Perfil Técni-
co de Desenvolvimento Educacional Especializado – 30 h, conforme
ATO de nomeação publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso, no qual foram observadas todas as formalida-
des legais.

A investidura no cargo fica consignada a este Termo de Posse.

E, como assim prometeu, lavrou-se o presente termo que assinam.

Várzea Grande – MT, 05 de fevereiro de 2020.

AMANDA CAROLINA LÉ DE ALMEIDA

Compromissado (a)

SILVIO APARECIDO FIDELIS

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos cincodias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Prefeitura
Municipal de Várzea Grande – MT – Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, na presença daSr.ª Lucimar Sacre de Campos
Prefeita Municipal e doSr. Silvio Aparecido Fidelis, Secretário Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o(a) Sr.(a)ANA CRISTINA DO PRA-
DO E SILVA,RG n°11128984-SSP/MT, compareceu para tomar posse e
prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções no car-
go efetivo de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Perfil Técni-
co de Desenvolvimento Educacional Especializado – 30 h, conforme
ATO de nomeação publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios
do Estado de Mato Grosso, no qual foram observadas todas as formalida-
des legais.

A investidura no cargo fica consignada a este Termo de Posse.

E, como assim prometeu, lavrou-se o presente termo que assinam.

Várzea Grande – MT, 05 de fevereiro de 2020.

ANA CRISTINA DO PRADO E SILVA

Compromissado (a)
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