
Manual de direito administrativo – 30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo:
Atlas, 2016, pág. 1001 a 1005)

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo –
30. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016, pág. 1001 a 1005)

Ante o exposto, dou conhecimento ao recurso voluntário interposto por
preencher os pressupostos legais, mas, nego provimento, voto pela ma-
nutenção

do valor lançado pela autoridade fiscal mantendo integralmente a de-
cisão em 1ª instância.

Várzea Grande/MT, 10 de Setembro de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recurso Fiscal proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros deste
colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer o recurso voluntário
e manter a decisão em 1° Instancia em manter os lançamentos ao imó-

vel sob o n. 404.912.0001.0000.15.000 e de não reconhecer a servidão de
passagem pois não apresentou material com efeito erga omnes para am-
parar sua defesa.

Várzea Grande, 04 de Novembro de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

Daniel da Silva Martins Neto

Presidente do Conselho Municipal de Recurso Fiscal

Adriana Schlitter

Conselheira

Mário Cezar de Lima

Conselheiro

Cássia Regis Lopes

Conselheira

PORTARIA Nº1129/2019

A Prefeita Municipal de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta da Lei 3.507/2010 e Lei Complementar 4.293/
2017, que “dispõem sobre a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências”:

RESOLVE:

Enquadrar a servidora da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Secretaria Municipal de Saúde, que possui carreira regida pelas Leis Complementares
supracitadas, respectivamente, com cargo, classe e nível na carreira conforme descrito abaixo:

NÍVEL SUPERIOR

NOME CARGO DE ORIGEM CARGO / PERFIL DATA
ADM C/H. CLAS/ NÍ-

VEL
IVETE VASCONCELOS DE
AMORIM

ASSISTENTE SO-
CIAL

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS – PERFIL ASSISTEN-
TE SOCIAL

06.09.
1994 30H D - 09

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos financeiros a partir de 01.11.2019.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea Grande -MT, 13 de novembro de 2019.

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS

Prefeita Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Processo CRF/VG n. 35 (Comercial de Alimentos Globo Ltda. x Fisco
Municipal – ISSQN)

Assunto: Recurso Voluntário

Relator: Conselheiro Daniel da Silva Martins Neto

EMENTA

ISSQN. RECURSO DE OFÍCIO. ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL. REGULAMENTAÇÃO LEI N. 4.886/65. IMPRESCINDIBILI-
DADE DE APROXIMAÇÃO DE DUAS PESSOAS QUE EXERÇAM A
MERCANCIA, SEM QUE O COMPRADOR SEJA CONSUMIDOR FINAL.
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS.
POSSIBILIDAE DE CONTRATO VERBAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DA ATIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MODELO NEGO-
CIAL BROKER. AUSÊNCIA DE QUALQUER INCENTIVO FISCAL NA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA SANCIONATÓRIA
PREVISTA NO ART. 294, II, B, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
N. 1.178/1991 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL). AUSÊNCIA DE VI-
OLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO CONFISCO. IM-
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA. ATO
VINCULADO.

1 – A atividade de representação comercial é regulamentada pela Lei n. 4.
886/65, sendo imprescindível que o representante aproxime duas pessoas
que exerçam a mercancia, tendo-se sempre em vista que não se trate o
comprador de um consumidor final, pois se assim não for estaremos dian-
te de uma intermediação de outra natureza que não a comercial, bem co-
mo, o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos
Conselhos Regionais criados por esta Lei.

2 – Não caracterização da atividade de representação comercial, pois não
há nos quatro volumes do caderno processual nenhum pedido de compra
obtido pelo representante no regular exercício da representação comerci-
al, apto a caracterizar a citada atividade.

3 – Ausência de qualquer incentivo fiscal na legislação municipal para a
novel modalidade de mercado denominada Broker, onde empresas que
tenham contrato de exclusividade com indústrias produtoras de bens de
consumo assumem a responsabilidade pela promoção, venda e logística
de seus produtos na região de atuação.

4 – O conceito legal de tributo previsto no art. 3º da Lei n. 5.172/1966 (Có-
digo Tributário Nacional) possibilita a distinção entre tributo e multa, sendo
que tecnicamente não é possível invocar o princípio constitucional do não
confisco, pois o mesmo é garantia assegurado ao contribuinte no que tan-
ge aos tributos.
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5 – O art. 142 Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) não permite
a autoridade fiscal realizar qualquer juízo de oportunidade e conveniência
acerca da aplicação da multa sancionatória, uma vez que não se trata de
ato discricionário.

6 - Recurso Voluntário conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário, fundamentado no art. 33 da Lei Comple-
mentar Municipal n. 4.354/2018, em face da decisão de 1º grau exarada
em 25/02/2019 de fls. 37/42 do Processo Gespro n. 573577/19.

Adoto o relatório da decisão de 1º grau (fls. 36/40), por correto, e acres-
cento que o i. julgador de 1º grau concluiu pela manutenção integral do
crédito tributário objeto de autuação fiscal.

A fls. 43 do Processo Gespro n. 573577/18 consta Termo de Intimação de
Julgamento de 1ª Instância.

A fls. 02/06 do Processo Gespro n. 581684/19 consta Requerimento de
prorrogação de prazo; fls. 07/08 Despacho do Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais; fls. 09/10 Termo de Ciência.

A fls. 01/27 do Processo Gespro n. 584134/19 consta Recurso Voluntário,
o qual em suas razões recursais apresenta discordância da decisão de 1º
grau, sob o argumento de que: (i) é prestadora de serviços de representa-
ção comercial da empresa PastifícioSelmi S/A, por meio de negócio deno-
minado Broker; possuindo Certificado de Registro Profissional do Conse-
lho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso;
(ii) não formalizou o respectivo instrumento contratual em razão de fatores
integralmente alheios à sua vontade, entre os quais destaca a morosidade
da municipalidade no fornecimento de Alvará de Segurança contra Incên-
dio e Pânico; (iii) é suficiente para a caracterização da relação comercial o
contrato verbal, devidamente acompanhado de provas, as quais apresen-
ta declaração do representado e notas fiscais; (iv) não houve em nenhum
momento qualquer pedido por parte do Fisco Municipal de apresentação
do Certificado de Registro Profissional do Conselho Regional dos Repre-
sentantes Comerciais do Estado de Mato Grosso; (v) há respaldo jurídico
para a modalidade negocial denominada Broker, sendo que não cabe a
ele proceder regulamentação da atividade, nem mesmo pode sofrer pela
ineficiência da municipalidade em se adequar a novos modelos negociais;
(vi) a definição legal do serviço de representação comercial é muito am-
pla e engloba atividades de intermediação como Broker; (vii) o julgador de
1º grau não procedeu a análise completa da impugnação, ao passo que
não decidiu acerca da multa aplicada no auto de infração, o qual considera
exorbitante face a sua idoneidade e primariedade.

Ao final requer o conhecimento do presente recurso e o seu provimento
para desconsiderar o Auto de Infração n. 1561/2019 e todos os seus efei-
tos, bem como, a suspensão do respectivo crédito tributário até o trânsito
em julgado.

A fls. 28 consta registro, autuação e distribuição pelo Conselho Municipal
de Recursos Fiscais; fls. 29/31contrarrazões recursais o qual sustenta em
resumo: (i) o autuado anexou à sua defesa Certificado de Registro Pro-
fissional do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Esta-
do de Mato Grosso e Contrato de Prestação de Serviços (Broker)e Outras
Avenças, datado de 01/03/2019, após a lavratura do Auto de Infração e
Imposição de Multa; (ii) ainda que o contrato estivesse vigente à época do
período da autuação, o acordo entre as partes não modifica a descrição
dos fatos constante nas notas fiscais; (iii) o autuado não trouxe nada de
novo em sua defesa, mantendo a tese de se tratar de atividade de Bro-
ker; (iii) o autuado assume que os itens autuados referem-se a atividades
acessórias (logística/distribuição, vendas/promoção, distribuição/armaze-
nagem, armazenagem), cuja alíquota é 5% (cinco por cento), sendo que
em relação à representação comercial, cuja alíquota é 3% (três por cento),
não houve emissão de nenhum documento fiscal; (iv) ainda que houvesse
emissão de notas fiscais de prestação de serviço com a atividade previs-
ta no item 10.09, qual seja, representação comercial, não seria possível a

aplicação da alíquota menor em face do artigo 84, parágrafo único, da Lei
Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário Municipal); (vi)
a multa aplicada está prevista no artigo 294, II, b, da Lei Complementar
Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário Municipal).

Ao final o órgão responsável pelo lançamento tributário manifesta pela ma-
nutenção do Auto de Infração n. 1561/2019.

VOTO

Preliminarmente, conheço do recurso, eis que presentes ospressupostos
de sua admissibilidade dispostos na Lei Complementar Municipal n. 4.354/
2018.

A partir da análise dos autos do processo em epígrafe, constato que a in-
surgência recursal reside basicamente na definição da atividade objeto da
prestação de serviço, a qual por arrastamento, implica na alíquota a ser
aplicada, bem como, no quantum da multa sancionatória aplicada.

Inicialmente, destaco o conceito legal de tributo previsto no art. 3º da Lei
n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), o qual preceitua que tributo é
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é tributo de
competência municipal, conforme previsto no art. 156, III, CR/88, discipli-
nado pela Lei Complementar n. 116/2003, tendo como fato gerador a pres-
tação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar n. 116/
2003.

No Município de Várzea Grande, o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) é regulamentado pelos arts. 70 a 97 da Lei Municipal n.
1.178/91 (Código Tributário Municipal).

Nesse ponto, destaco que no Município de Várzea Grande a alíquota do
imposto sobre serviços é de 3% (três) por cento para a atividade definida
no sub item 10.09,do item 10, § 1°, do artigo 70, da Lei Municipal n. 1.178/
91 (Código Tributário Municipal), a saber, representação de qualquer na-
tureza, inclusive comercial.

A atividade de representação comercial é regulamentada pela Lei n. 4.
886/65, o qual no art. 1º estabelece que exerce a representação comercial
autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego,
que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pes-
soas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando
propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou
não atos relacionados com a execução dos negócios.

Pela leitura do dispositivo legal acima citado é fácil inferir que para a ca-
racterização da representação comercial é imprescindível que o represen-
tante aproxime duas pessoas que exerçam a mercancia, tendo-se sempre
em vista que não se trate o comprador de um consumidor final, pois se as-
sim não for estaremos diante de uma intermediação de outra natureza que
não a comercial.

Oportuno destacar a lição do ilustre doutrinador André Luiz Santa Cruz Ra-
mos[1]:

Perceba-se, pois, que a representação comercial não se confunde com o
mandato, uma vez que o representante não tem poderes para concluir os
negócios em nome do representado. Cabe a este, em última análise, apro-
var ou não os pedidos de compra obtidos pelo representante. Não obs-
tante tal distinção, a lei autoriza, no parágrafo único do seu art. 1.º, que
a representação inclua também os poderedo mandato: “quando a repre-
sentação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão
aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação
comercial”.

(...)

Já destacamos acima que na representação comercial o representado não
é obrigado a aceitar os pedidos de compra obtidos pelo representante.
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Portanto, o contrato de representação possui a seguinte sistemática: o re-
presentante, seguindo as instruções do representado, procura clientes pa-
ra os produtos deste, enviando-lhe então os respectivos pedidos. A par-
tir do envio, cabe ao representado manifestar-se, informando se aceita ou
não o pedido obtido pelo representante. Os prazos para essa manifesta-
ção devem estar descritos no contrato. Na ausência de previsão expressa,
aplica-se o disposto no art. 33 da Lei 4.886/1965: “não sendo previstos,
no contrato de representação, os prazos para recusa das propostas ou pe-
didos, que hajam sido entregues pelo representante, acompanhados dos
requisitos exigíveis, ficará o representado obrigado a creditar-lhe a respec-
tiva comissão, se não manifestar a recusa, por escrito, nos prazos de 15,
30, 60 ou 120 dias, conforme se trate de comprador domiciliado, respecti-
vamente, na mesma praça, em outra do mesmo Estado, em outro Estado
ou no estrangeiro”. Assim, se o comprador é domiciliado na mesma praça
do representado, o prazo para este manifestar eventual recusa é de 15 di-
as; se é domiciliado no mesmo Estado, mas em praça diversa, o prazo é
de 30 dias; se é domiciliado em outro Estado, o prazo passa a ser de 60
dias; por fim, se o comprador é de outro país, o prazo então será de 120
dias”.

Assim é que conclui-se que o representante comercial tem por objetivo an-
gariar propostas para o representado, podendo ter poderes para concluir e
executar o negócio (como no contrato de agência).

Necessário apontar que a Lei n. 4.886/65, em seu art. 2º, obriga o registro
dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Re-
gionais criados por esta Lei.

Aprofundando na temática, observo que embora o art. 27 da Lei n. 4.886/
65 estipule os requisitos do contrato de representação comercial, a juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de contrato
verbal:

Processual civil e comercial. Recurso especial. Contrato de representação.
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Rescisão imotivada. Ex-
clusividade. Contrato verbal. Possibilidade. Interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de prova. (...)

2. Possibilidade da demonstração da existência de cláusula de exclu-
sividade mesmo em contratos de representação firmados verbalmente,
admitindo-se a respectivaprova por todos os meios em direito admitidos.
Aplicação do art. 212 do CC/02 c/c osarts. 400 e segs. do CPC. Doutrina
e jurisprudência desta Corte acerca do tema. 3.Estabelecida, no caso con-
creto, pelo acórdão recorrido a premissa de que o ajuste derepresenta-
ção comercial vigorava com cláusula de exclusividade, confirmada porpro-
va testemunhal, inarredável a conclusão de que houve rescisão imotiva-
da docontrato, pela contratação de novo representante para atuar na mes-
ma zonaanteriormente conduzida pela recorrida. (...) (REsp 846.543/RS,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 05.04.2011, DJe11.04.
2011).

Deste modo, não deve prosperar a alegação de que a ausência de ins-
trumento escrito por si só descaracteriza a atividade de representação co-
mercial, devendo se observar os demais requisitos previstos na lei regula-
mentadora da atividade.

Nesse ponto, em que pese os fundamentos apresentados pelo autuado, é
de se registrar que não foram acostados aos autos do processo em epígra-
fe qualquer prova de aproximação de duas pessoas que exerçam a mer-
cancia, que não sejam consumidores finais, bem como, principalmente, os
pedidos de compra obtidos pelo representante no regular exercício da re-
presentação comercial.

O autuado limitou-se a trazer aos autos Declaração de Natureza da Rela-
ção Contratual, em sede de impugnação; Contrato de Prestação de Servi-
ço (Broker)e Outras Avenças, firmado em momento posterior a autuação
fiscal e Certificado de Registro Profissional do Conselho Regional dos Re-
presentantes Comerciais do Estado de Mato Grosso, em sede recursal, os
quais por si só não são instrumentos probatórios aptos a caracterizar a ati-

vidade de representação comercial, bem como, principalmente afastar as
declarações exaradas nos documentos fiscais emitidos no período fiscali-
zado, o qual, compreende cerca de 04 (quatro) anos.

Em outros termos: não há nos quatro volumes do caderno processual ne-
nhum pedido de compra obtido pelo representante no regular exercício da
representação comercial, apto a caracterizar a atividade de representação
comercial.

Em razão do exposto, tecnicamente entendo não ser possível caracterizar
a atividade desempenhada pelo recorrente como sendo representação co-
mercial, definida no sub item 10.09, do item 10, § 1°, do artigo 70 da Lei
Municipal n. 1.178/91 (Código Tributário Municipal), apta a ensejar a apli-
cação da alíquota de 3% (três) por cento.

No que tange anovel modalidade de mercado denominada Broker, onde
empresas que tenham contrato de exclusividade com indústrias produto-
ras de bens de consumo assumem a responsabilidade pela promoção,
venda e logística de seus produtos na região de atuação, verifico que não
há na legislação tributária municipal qualquer incentivo fiscal tendente a
redução das alíquotas dos serviços por elas prestados, como ocorre por
exemplo no Município de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, on-
de houve a redução de alíquota de ISSQN por meio da Lei Municipal n. 4.
779/2011.

É certo que o autuado não pode sofrer com a ineficiência da municipali-
dade em se adequar a novos modelos negociais, não sendo demonstrado
nos autos qualquer conduta da municipalidade tendente a frustrar o funci-
onamento do modelo negocial.

Por oportuno, destaco que diversamente do apontado pelo autuado cabe
ao ente federativo Estado a liberação de Alvará de Segurança contra In-
cêndio e Pânico, conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema n. 16 de Repercussão Geral.

Ademais, não se pode cogitar qualquer prejuízo causado pela omissão do
ente público no que tange a adoção de políticas tributárias tendentes a in-
centivar determinadas atividades por meio da desoneração tributária,

uma vez que trata-se de verdadeira escolha política alicerçada em critérios
previamente definidos no ordenamento jurídico.

A partir da análise da legislação tributária, especialmente do art. 142 Lei n.
5.172/1966 (Código Tributário Nacional), verifica-se que a atividade admi-
nistrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsa-
bilidade funcional.

Assim é que diante da ausência da caracterização da atividade desempe-
nhada pelo recorrente como sendo representação comercial, definida no
subitem 10.09, do item 10, § 1°, do artigo 70 da Lei Municipal n. 1.178/
91 (Código Tributário Municipal) e de lei municipal que promova a redu-
ção das alíquotas dos serviços através da novel modalidade de mercado
denominada Broker, bem como, principalmente da descrição dos fatos ge-
radores constante nas notas fiscais emitidas pelo próprio autuado, resta
correto o entendimento do órgão responsável pela autuação no sentido de
enquadrar os serviços prestados pelo autuado representados pelos docu-
mentos fiscais de fls. 28/259 (logística/distribuição, distribuição/armazena-
gem, armazenagem e vendas/promoção) nos subitens 10.10 (distribuição
de bens de terceiros), 11.04 (armazenamento, depósito, carga, descarga,
arrumação e guarda de bens de qualquer espécie) e 17.06 (propaganda e
publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas
ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais ma-
teriais publicitários), § 1°, do artigo 70 da Lei Municipal n. 1.178/91 (Código
Tributário Municipal).

Por último, em razão do já citado art. 142 Lei n. 5.172/1966 (Código Tribu-
tário Nacional), verifico não ser possível a autoridade fiscal realizar qual-
quer juízo de oportunidade e conveniência acerca da aplicação da multa
sancionatória, uma vez que não se trata de ato discricionário.
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É certo que uma vez constatada a ocorrência de infração à legislação tri-
butária municipal, em virtude do recolhimento a menor do ISSQN, deve ser
aplicada a multa prevista no artigo 294, II, b, da Lei Complementar Munici-
pal n. 1.178/1991 (Código Tributário Municipal).

Logo, não é possível juridicamente afastar a aplicação da multa sanciona-
tório ou até mesmo reduzi-la, sob o fundamento da idoneidade e primari-
edade, muito menos cogitar a ocorrência de qualquer ofensa ao princípio
constitucional da vedação ao confisco.

Nesse ponto, conforme já manifestado no CRF/VG n. 35, entendo não ser
possível invocar o princípio constitucional do não confisco, ao passo que o
mesmo é garantia assegurado ao contribuinte no que tange aos tributos, o
que repito não deve ser confundido com multas sancionatórias.

Em face do exposto, conheço do respectivo recurso voluntário e nego-lhe
provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau exarada em
25/02/2019 de fls. 37/42 do Processo Gespro n. 573577/19.

Várzea Grande/MT, 14 de Agosto de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Conselheiro Relator

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 nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau
exarada em 25/02/2019 de fls. 37/42 do Processo Gespro n. 573577/19.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Srs. Daniel da Sil-
va Martins Neto, Presidente, João Paulo Alves de Araújo, Vice-presidente,
Adriana Schlitter, representante da Secretaria Municipal de Gestão Fazen-
dária, Mário Cezar de Lima, representante da Ordem dos Advogados do
Brasil – Subseção Várzea Grande e Cássia Regis Lopes, Representante
do Conselho Regional de Administração.

Várzea Grande/MT, 08 de Outubro de 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Conselheiro Relator

JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

ADRIANA SCHLITTER

Conselheira

MÁRIO CEZAR DE LIMA

Conselheiro

CÁSSIA REGIS LOPES

Conselheira

[1] Ramos, André Luiz Santa Cruz Direito empresarial esquematizado / An-
dré Luiz Santa Cruz Ramos. – 6. ed. rev., atual. eampl. – Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo : MÉTODO, 2016, p. 623 e 629.

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aos 24 dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezenove, no Ga-
binete da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, localizado no Paço
Couto Magalhães, na Avenida Castelo Branco, nº 2.500, em Várzea Gran-
de, Estado de Mato Grosso, às 09:00 horas, o Presidente do Conselho
Municipal de Recursos Fiscais, Senhor Daniel da Silva Martins Neto, con-
feriu o quórum, deu início às atividades declarando aberta a 12ª Sessão
Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.Em seguida foi re-
alizada a leitura e apreciação do seguinteacórdão: 1)Processo CRF/VG
n. 31 (MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda. x Fisco Municipal –
ISSQN Obras – Recurso Voluntário – Conselheira Relatora Sra. ADRI-

ANA SCHLITTER), o qual foi objeto de conferência e assinatura dos de-
mais Conselheiros. O Sr. Presidente esclareceu que será providenciada a
publicidade do citado julgado, com a publicação no Jornal Oficial Eletrôni-
co dos Municípios do Estado de Mato Grosso, bem como, que após isso
será dada ciência as partes integrantes da lide processual.Em seguida, o
Sr. Presidente fez a leitura da Ata da 11ª Sessão Ordinária do Conselho
Municipal de Recursos Fiscais, a qual foi devidamente aprovada por todos
os Conselheiros, bem como, procedeu a leitura da pauta da sessão, devi-
damente publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado
de Mato Grosso em05/09/2019. Passou-se à apreciação da ordem do dia,
sendo que o Sr. Presidente pontuou que foi encaminhado por meio de en-
dereço eletrônico indicado nos autos Pauta de Julgamento da 12ª Sessão
Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Várzea Grande
para os contribuintes/representantes legais que possuem processos a se-
rem julgados na presente Sessão.1) Processo CRF/VG n. 35 (Comercial
de Alimentos Globo Ltda. x FiscoMunicipal – ISSQN – Recurso Vo-
luntário – Conselheiro Relator Sr.DANIEL DA SILVA MARTINS NETO):
não houve declaração de impedimento para o exercício da função judican-
te de nenhum Conselheiro, bem como, comparecimento do contribuinte/
representante legal. O Sr. Conselheiro Relator 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 provimen-
to aos pedidos.O voto do Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos
demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmente, de forma al-
ternada entre os Representantes classistas e servidores do município.2)
Processo CRF/VG n. 38 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Ener-
gia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro
Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO): não houve declaração
de impedimento para o exercício da função judicante de nenhum Conse-
lheiro, bem como, comparecimento do contribuinte/representante legal. O
Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição do relatório e a apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os
pressupostos legais, e no mérito negou provimento aos pedidos.O voto do
Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros, os
quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada entre os Repre-
sentantes classistas e servidores do município, votando por último oCon-
selheiro que presidiu o julgamento.3) Processo CRF/VG n. 43 (Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A x Fisco Municipal – IPTU
– Recurso Voluntário – Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES
DE ARAÚJO): não houve declaração de impedimento para o exercício da
função judicante de nenhum Conselheiro, bem como, comparecimento do
contribuinte/representante legal. O Sr. Conselheiro Relator procedeu a ex-
posição do relatório e a apresentação do voto, dando conhecimento ao re-
curso interposto por preencher os pressupostos legais, e no mérito negou
provimento aos pedidos. O voto do Sr. Conselheiro Relator foi acompa-
nhado pelos demais Conselheiros, os quais foram proferidos verbalmen-
te, de forma alternada entre os Representantes classistas e servidores do
município, votando por último oConselheiro que presidiu o julgamento.4)
Processo CRF/VG n. 48 (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Ener-
gia S.A x Fisco Municipal – IPTU – Recurso Voluntário – Conselheiro
Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO): não houve declaração
de impedimento para o exercício da função judicante de nenhum Conse-
lheiro, bem como, comparecimento do contribuinte/representante legal. O
Sr. Conselheiro Relator procedeu a exposição do relatório e a apresenta-
ção do voto, dando conhecimento ao recurso interposto por preencher os
pressupostos legais, e no mérito negou provimento aos pedidos. O voto
do Sr. Conselheiro Relator foi acompanhado pelos demais Conselheiros,
os quais foram proferidos verbalmente, de forma alternada entre os Repre-
sentantes classistas e servidores do município, votando por último oCon-
selheiro que presidiu o julgamento.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 assi-
natura dos demais Conselheiros.Na sequência, o Sr. Presidente procedeu
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