
tença, o direito real, cabendo-lhe a obrigação de inscrevê-la no Registro de
Imóveis para assegurar o conhecimento do fato a terceiros interessados.
Esse é o efeito erga omnes que decorre do registro. ” CARVALHO FILHO,
José dos Santos. 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 imóvel sob
o n. 303.100.0001.0000.18.000 e de não reconhecer a servidão de pas-
sagem pois não apresentou material com efeito erga omnes para amparar
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

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos : 453481/17,539803/18 e 549832/18

CRF: N°43

Assunto : Recurso Voluntário , REVISÃO DE IPTU

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida: Fazenda Pública Municipal

Relator: Conselheiro João Paulo Alves de Araújo

EMENTA

NULIDADE DE DECISÃO EM 1ª INSTANCIA, ILEGITIMIDADE PASSI-
VA, SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, CANCELAMENTO DE COBRANÇA,
REFORMA DE SENTENÇA,OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Vistos, etc.

A recorrente apresentou Impugnação Administrativa às fls. 02/4, referente
a cobrança do Imposto Predial e territorial Urbano do Imóvel de inscrição
imobiliária nº 404.912.0001.0000.15.000

Face o indeferimento contido às fls. 2/3, contesta a Requerente a decisão
de 1ª instância, pedindo a nulidade da decisão.

A impugnante aduz em síntese que: (i) é empresa concessionária de ser-
viço público, a qual tem como atividade principal a distribuição de energia
elétrica no território do Estado de Mato Grosso; (ii) a ilegitimidade passiva
da impugnante, pois não é proprietária e tampouco possuidora do imóvel,
apenas titular de direito de servidão administrativa de passagem sobre o
imóvel, não podendo assim ocupar a condição de sujeito passivo da rela-
ção jurídico-tributária.

Ao final da impugnação requereu: (i) o julgamento procedente para cance-
lar integralmente a cobrança fiscal e o respectivo crédito tributário exigido,
em razão da ilegitimidade passiva; (ii) a ciência de todos os atos proces-
suais.

A fls. 11 consta decisão subscrita pelo presente, datada de 09/06/2017,
concluindo pelo indeferimento preliminar do pedido, em razão da existên-
cia de irregularidade na representação processual da impugnante, uma
vez que não foi acostado aos autos instrumento de mandato.

A decisão proferida às fls. 59/62, concluiu pela manutenção do crédito tri-
butário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2016 do imóvel
cadastrado sob o n. 404.912.0001.0000.15.000

A Recorrente Interpôs Recurso Voluntário pedindo reforma da sentença
arguindo que não dispõe dos elementos necessários à emissão de matri-
cula, quais sejam (i) nome do proprietário (ii) numero de matricula, pois
não é proprietária do imóvel objeto de IPTU.

Assevera que a obrigação tributária versa sobre tributos correlatos à pro-
priedade do bem imóvel não ocorrendo a hipótese de incidência tributária
no por não ser proprietária do imóvel, o que torna inexigível o título.

Alega que o bem afeto à concessão dos serviços de energia elétrica o fato
gerador do IPTU, previsto no artigo 32, do CTN, não identifica o concessi-
onário como contribuinte.

Pede que não tem relação jurídico-tributária estendida aos proprietários,
aos titulares do domínio útil de imóvel aforado e aos possuidores ad usu-
capionem exercício da posse com animo de proprietário.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente a Recorrente, como concessionária de serviço público que é,
sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no
tocante aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributári-
as (art. 173, § 1º, II, da CR/88).

O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localiza-
do na zona urbana do Município, a teor do disposto no art. 32 do Código
Tributário Nacional.

A própria impugnante relata que não possui averbação nos registros car-
torias para amparar sua defesa de direito de servidão, fato extremamente
relevante para afastar suas obrigações referentes ao tributo em tela.

“ Sendo a servidão administrativa um direito real em favor do Poder Pú-
blico sobre a propriedade alheia, cabe inscrevê-la no Registro de Imóveis
para produzir efeitos erga omnes. A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.
015, de 31.12.1973)

admitiu expressamente essa inscrição, referindo-se às servidões em geral
(art. 167, I, item nº 6). A despeito da norma expressa da lei, há entendi-
mento de que uma servidão de caráter permanente confere direito à prote-
ção possessória, mesmo que não esteja formalizada pelo respectivo título,
porque é considerada servidão aparente. A posição, entretanto, desborda
do sentido legal e torna inócuo o dispositivo da lei de registros sobre a ins-
crição das servidões, além de constituir perigoso precedente contra o prin-
cípio da segurança das relações jurídicas. No caso de o Estado instituir
servidão, terá que formalizar, por acordo ou por sentença, o direito real,
cabendo-lhe a obrigação de inscrevê-la no Registro de Imóveis para asse-
gurar o conhecimento do fato a terceiros interessados. Esse é o efeito er-
ga omnes que decorre do registro. ”CARVALHO FILHO, José dos Santos.
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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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