
JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO;3) Processo CRF/VG n. 56 - CG Pa-
trimonial Ltda. x Fisco Municipal – ITBI (Recurso Voluntário) - Conse-
lheira Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER; 4) Processo CRF/VG n. 58
– Fabio Nunes Queiroz x Fisco Municipal – ITBI (Reexame Necessá-
rio) - Conselheiro Relator Sr. JOÃO PAULO ALVES DE ARAÚJO. Após
isso, oSr. Presidente indagou acerca da existência de impedimento para
o exercício da função de julgamento relacionado aos processos anterior-
mente distribuídos, oportunidade em que nenhum Conselheiro se manifes-
tou. Por último, foi designada para o dia 18/11/2019, às 09:00 horas, a 14ª
sessão ordinária e facultada a palavra aos demais Conselheiros.Nada a
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 10:00 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 será assinada por
todos os presentes. Várzea Grande-MT, 31 de Outubro de 2019.

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

RESOLUÇÃO/CMASVG/Nº 015/2019

Dispõem sobre a Celebração de 1º Aditivo do Termo de Colaboração
entre a Associação Várzeagrandense Madre Tereza de Calcutá e Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande MT, e dá
outras providências.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Várzea
Grande; no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar
Municipal 3.762/2012, que dispõe sobre a Politica Municipal de Assistência
Social, e o Decreto de nº 40 de 10 de julho de 2016, que dispõe sobre a
aprovação do Regimento Interno do CMAS- VG em sua 14ª Plenária Ex-
traordinária realizada no dia 19 de novembro de 2019, tendo em vista o
ofício nº 1982/2019 CAF/SMAS/VG que dispõe sobre a solicitação de pa-
recer para celebração do 1º Aditivo do Termo de Colaboração entre a As-
sociação Madre Tereza de Calcutá, e Secretaria Municipal de Assistência
Social de Várzea Grande;

Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterados
pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a Organi-
zação da Assistência Social;

Considerando A Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA;

Considerando a Politica Nacional de Assistência Social- PNAS, aprovada
pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre
as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único de assis-
tência Social- SUAS.

.

Considerando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social NOB-RH/SUAS, aprovada pela Re-
solução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006;

Considerando o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Di-
reito de Crianças e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária,
aprovado pela Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1, de 13 de de-
zembro de 2006.

Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenci-
ais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de
2009.

Considerando a Resolução nº 021, de 24 de novembro de 2016, que es-
tabelece requisitos de parcerias, conforme a Lei nº 13.019, de julho de
2014, entre o órgão gestor da Assistencial Social e as entidades ou orga-

nizações de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social SUAS.

Considerando a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organiza-
ções da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecu-
ção de finalidade de interesse público e recíproco mediante a execução de
atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acor-
dos de cooperação.

Considerando o Decreto nº 70 de 18 de novembro de 2016, que regula-
menta as parcerias entre o Município da Várzea Grande – MT e as Orga-
nizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014.

Considerando a Ata nº 014/2019 de 19 de novembro de 2019 do CMAS
que aprova a Celebração do 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração
entre a Associação Várzeagrandense Madre Tereza de Calcutá e a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande.

Resolve:

Art.1º – Aprovar a Celebração do 1º Aditivo do Termo de Colaboração
entre a Prefeitura Municipal de Várzea Grande através da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e a Associação Várzeagrandense Madre Te-
reza de Calcutá. Que executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos Familiares- SCFV, destinado a 200 (duzentas) crianças e ado-
lescentes do sexo masculino e feminino na faixa etária de 06 a 14 anos na
Região Oeste e Sul do Município de Várzea Grande.

§ Primeiro – O valor Global a ser repassada para a Associação
Várzea-grandense Madre Tereza de Calcutá é de R$ 110.000,00 (cento
e dez mil reais) ao ano, dividido em 10 parcelas, Visando o atendi-
mento de 200 (duzentas) crianças e adolescentes.

Art. 2º – º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Registrada Publicada

Cumpra-se

Várzea Grande-MT, 19 de novembro de 2019.

BERNADETE ANTUNES DE MIRANDA

Presidente do CMAS-VG.

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSO FISCAL

Processos : 390655/16

CRF: N°38

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 404.911.0001.000.15.000 (Guia nº 149990000131976250).

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
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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. 45/49, concluiu pela manutençãodo crédito tri-
butário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2016 do imóvel
cadastrado sob o n. 404.911.0001.0000.15.000

A Recorrente Interpôs Recurso Voluntário às fls. 53/58 pedindo reforma da
sentença arguindo que não dispõe dos elementos necessários à emissão
de matricula, 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.
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. 404.911.0001.0000.15.000 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

RESOLUÇÃO/CMASVG/Nº. 013/2019

Dispõe sobre a Celebração do Termo de Colaboração do Lar dos Idosos
São Vicente de Paulo de Várzea Grande MT, e da outras providências.

O Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS-VG, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Complementar Municipal 3.762/2012, que
dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, e o Decreto de nº
40 de 10 de julho de 2015, que dispõe sobre a aprovação do Regimento
Interno do CMAS-VG, em sua 13ª Plenária Ordinária, realizada no dia 29
de outubro de 2019, tendo em vista o ofício nº 1981/2019 – CAF/SMAS/VG
que dispõe sobre a solicitação de parecer para a celebração do Termo
de Colaboração com o Lar dos Idosos São Vicente de Paula de Vár-
zea Grande.

Considerando a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela
Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a organização da
Assistência Social.

Considerando, a Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso e da outras providências;

Considerando a Política nacional de Assistência Social – PNAS, aprova-
da pela resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, dispõe sobre
as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS;

Considerando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, aprovada pela Re-
solução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006;
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