
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no orçamento
vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil
reais), para atender a seguinte dotação orçamentária:

Suplementação:

PROJETO/ATIVIDA-
DE AÇÃO/DESCRIÇÃO
19.001.09.272.0037.
2.074

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES
DA PREVIVAG

ELEMENTO DE
DESPESA DESCRIÇÃO VALOR

29 4.4.90.52.00.00.
00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE

30.
000,00

Art. 2º - A cobertura da despesa de que trata o artigo anterior, se dará
por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Redução:

PROJETO/ATIVIDA-
DE AÇÃO/DESCRIÇÃO
19.001.09.272.0037.
2.074

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES
DA PREVIVAG

ELEMENTO DE
DESPESA DESCRIÇÃO VALOR

25 3.3.90.92.00.00.
00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI-
ORES

30.
000,00

TOTAL ANULADO 30.
000,00

Art. 3º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2021, nos moldes e na-
quilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Várzea Grande em 15 de Maio de 2021.

Kalil Sarat Baracat

Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Recurso Voluntário
Processo: Gespro 549817/18 – CRF n° 45
Assunto: Impugnação de Cobrança de IPTU/2017
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
Relator: Conselheiro Maxwel Silva Alves

EMENTA

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. EXERCÍCIO 2017. RE-
CURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMI-
DADE PASSIVA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DA SERVIDÃO DE PASSA-
GEM. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO LANÇAMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do
Conselho Municipal de Recursos Fiscais de Município de Várzea Grande/
MT em receber o recurso interposto, conhecê-lo e no mérito negar-lhe pro-
vimento, mantendo integralmente a decisão de 1° grau. Decisão unânime
nos termos do voto do Conselheiro Relator Maxwel Silva Alves.

Participam da sessão de julgamento os conselheiros: Sr. Maxwel Silva
Alves (Presidente), Sra. Josivania França Santos (Vice-Presidente), Sra.
Kelma Karolina da Costa Amorim (representante da Secretaria Municipal
de Gestão Fazendária), Sr. Samuel Richard Decker Neto (Representante
da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Várzea Grande) e Sr. Ro-
drigo Yawata Chagas (Representante do Conselho Regional de Adminis-
tração).

Várzea Grande, 25 de junho de 2021

MAXWEL SILVA ALVES

CONSELHEIRO RELATOR

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Recurso Voluntário
Processo: Gespro 549817/18 – CRF n° 45
Assunto: Impugnação de Cobrança de IPTU/2017
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
Relator: Conselheiro Maxwel Silva Alves

EMENTA

IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO. EXERCÍCIO 2017. RE-
CURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMI-
DADE PASSIVA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DA SERVIDÃO DE PASSA-
GEM. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO LANÇAMENTO.

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 09/08/2017, fls. 54/58 do Processo Gespro n. 453474/17, na qual foi
julgado improcedente o pedido de ilegitimidade passiva perante ao IPTU,
da competência 2017, do imóvel de Inscrição Imobiliária n° 404.907.0001.
0000.

Adoto o relatório da decisão de 1º grau (fls. 54/57), por correto, e acres-
cento que o julgador de 1º grau concluiu pela manutenção integral do cré-
dito tributário.

De início a recorrente impetrou Impugnação de Cobrança do IPTU alegan-
do, em apertada síntese, ilegitimidade passiva, por não ser proprietária do
imóvel, objeto de impugnação, informando tão somente ser titular de direi-
to de servidão de passagem sobre esse. Ao fim Impugnação, solicitou o
cancelamento do lançamento e consequentemente a cobrança fiscal.

Após análise da Impugnação, restou-se mantido o lançamento tributário e
seu respectivo débito no Julgamento do Processo Administrativo Tributá-
rio de 1ª Instância, realizado no dia 09 de agosto de 2017, concluindo nos
seguintes termos: “...indeferir o processo, tendo em vista que o contribuin-
te não acostou documentos que comprovem que a impugnante não é pro-
prietária ou tampouco possuidora do imóvel, bem como, documentos que
informem ter com o imóvel em questão titularidade de direito de servidão
de passagem de linhas de energia elétrica”.

Não satisfeita, impetrou o presente Recurso Voluntário, em face da sen-
tença administrativa de 1ª instancia que manteve o lançamento tributário,
no qual a recorrente aduz que não dispõe dos elementos necessários à
emissão da certidão de matrícula do imóvel, solicitou o cancelamento do
lançamento informando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
relação jurídica e alegou também não possuir posse com animus domini,
detendounicamente o direito de servidão de passagem sobre o imóvel ob-
jeto da cobrança fiscal. Anexou aos autos busca de bens imóveis no cartó-
rio – 1° Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea
Grande – não constando na lista o imóvel ora guerreado. Por fim, requereu
a procedência do recurso voluntário para anulação da sentença adminis-
trativa e cancelamento integral do lançamento fiscal.

Nas contrarrazões o Órgão lançador manteve o lançamento defendendo
que a requerente não apresentou documentos que comprovem o direito de
servidão, a matrícula do imóvel e contestou a busca de bens apresentada
discorrendo que o imóvel ora questionado não consta na busca e o cartó-
rio não é o único que registra imóveis em Várzea Grande.

VOTO DO RELATOR

O direito do contribuinte pleitear a impugnação do lançamento
fundamenta-se no art. 27 da Lei Municipal n. 1.178/91 (Código Tributário
Municipal), segue:

30 de Junho de 2021 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO XVI | N° 3.760

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br 346 Assinado Digitalmente



Art. 27 - O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto
poderá apresentar reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da publicação do edital de lançamento ou da comunicação pessoal.

Atendendo o disposto do CTM, trata-se de impugnação tempestiva.

Inicialmente, observo que a única tese jurídica apresentada pela impug-
nante é a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é proprietá-
riae 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 relação jurídico-tributária.

Ao versar sobre o sujeito passivo do IPTU, o Código Tributário Nacional
(Lei Complementar n° 5.172/66), em seu artigo 34 descreve:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

A Administração Pública reconhece a Energisa Mato Grosso Distribuidora
de Energia S/A, cnpj: 03.467.321/0001-99 como sujeito passivo da obriga-
ção tributária, ressalta-se que o cadastro imobiliário do município tem fé
pública. Entretanto, a impugnante afirma não ser a proprietária, tendo ape-
nas o direito de servidão de passagem, porém não apresenta a matrícula
do imóvel.Cabe a esta comprovar mediante matrícula que não é a proprie-
tária ou possuidora, pois age como proprietária de fato do imóvel em ques-
tão, utilizando-o de forma única e exclusiva para fins comerciais e por fim
obtendo lucro.

É importante salientar que as matrículas de imóveis registradas em cartó-
rio são públicas podendo qualquer cidadão as requerer apenas indicando
a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel.

Em relação a servidão de passagem (SP) a Lei n° 10.406/2002, preleciona
ser necessária o registro da SP na matrícula do imóvel, vejamos:

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e
grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se me-
diante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subse-
quente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Assim como apresentado na decisão de 1ª Instancia, a Doutrina também
reconhece a necessidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis
para constituição da servidão em discussão, conforme exposto por José
dos Santos Carvalho¹:

“ 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 no0rma expres-
sa da lei, há entendimento de que uma servidão de caráter permanente
confere direito à proteção 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
registro sobre a inscrição das servidões, além de constituir perigoso prece-
dente contra o princípio 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 Imó-
veis para assegurar o conhecimento do fato a terceiros interessados. Esse
é o feito erga omnes que decorre do registro.”

Ante o exposto, uma vez que se mantem ausente a apresentação da ser-
vidão de passagem,constituída com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis, e considerando que no recurso voluntário apreciado não foram
apresentados novos fatos que possam afastar a responsabilidade do con-
tribuinte como polo passivo tributário,dou conhecimento ao recurso volun-
tário interposto por preencher os pressupostos legais, mas, nego provi-
mento, voto pela manutenção do valor lançado pela autoridade fiscal man-
tendo integralmente a decisão em 1ª instância.

Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2021.

MAXWEL SILVA ALVES RELATOR

KELMA KAROLINA DA COSTA AMORIM CONSELHEIRA

JOSIVANIA FRANCA SANTOS CONSELHEIRA

SAMUEL RICHARD DECKER NETO CONSELHEIRO

RODRIGO YAWATA CHAGAS CONSELHEIRO

PORTARIA Nº 597/2021

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Art. 1° da Portaria Interna n° 007/2017 de 04 de janeiro de 2017 e tendo
em vista o que consta do Processo nº 726830/2021,

RESOLVE:

Conceder àservidoraIZAURETE RODRIGUES NOGUEIRA,matrícula
92076, exercendo o cargo de Agente Técnico do SUS, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde,02 (dois) anos de Licença para tratar de Assun-
to Particular sem Ônus, conforme Artigo 101 da Lei Municipal nº 1.164/
1991, a vigorar a partir de 01/06/2021 a 01/06/2023.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT,18 de junho de 2021.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

PORTARIA Nº 591/2021

O Superintendente de Gestão de pessoas da Secretaria Municipal de Ad-
ministração, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo
Art. 1° da Portaria n° 388/2020 de 08 de abril de 2020 e tendo em vista o
que consta do Processo nº 734340/2021,

RESOLVE:

Interromper a Licença para tratar de assuntos de Interesse Particular sem
Ônus (01/11/2019 a 31/12/2021) concedido ao servidor FRANK EDUAR-
DO FERREIRA DE SOUZA, Matrícula 17095, exercendo o cargo de Pro-
fessor,retornando às atividades laborais na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, partir de 01/06/2021.

Paço Municipal “Couto Magalhães”, Praça dos Três Poderes, em Várzea
Grande-MT, 17 de junhode 2021.

Marcos Rodrigues da Silva

Superintendente de Gestão de Pessoas/SAD

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
RECURSOS FISCAIS

Aosvinte e umdias do mês demaiodo ano de dois mil e vinte e um, 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 09hs07min, o Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Recursos Fiscais, Senhor Maxwel Silva Alves, após conferir o
quórum, deu início às atividades declarando aberta a 28ª Sessão Ordinária
do Conselho Municipal de Recursos Fiscais. Foi realizada a leitura e apre-
ciação dos seguintes Acórdãos:1 - Processo CRF n° 79– Betânia Empre-
endimentos Imobiliários Ltda x Fisco Municipal – IPTU – Conselhei-
ro Rodrigo Yawata Chagas; o qual foi objeto de apreciação, conferência,
aprovação e assinatura dos demais Conselheiros. O Sr. Presidente escla-
receu que será providenciada a publicidade dos citados acórdãos, com a
publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato
Grosso, bem como, após isso, será dada ciência as partes integrantes da
lide processual.Em seguida, foi realizada a leitura da Ata da 27ª Sessão
Ordinária do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, a qual foi devida-
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