
IPTU - Pagamento - Extinção do Crédito Tributário - Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento em razão da
extinção do crédito tributário numa das modalidades do artigo 156 do C.T.N (Prot. 19392/91 - Samuel
Rubinsky Netto - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - julgado em 10/12/97).

ISSQN - Pedido de isenção - Recurso intempestivo - Recurso voluntário.
Decisão: por maioria, dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a isenção para o
exercício de 1.989 (Prot. 4319/89 - Francisco Augusto Santos de Oliveira - Relator: Raul Teixeira
Penteado Filho - 2ª Câmara - julgado em 10/12/97).

IPTU - Restituição - Competência - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, por se tratar de reconhecimento
aritmético, e não questão de direito. (Prot. 30850/92 - Felgueiras Campinas - Comércio de Madeiras
Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara - julgado em 28/11/97).

IPTU - Exercício de 1.991 - Pagamento - Extinção do Crédito Tributário - Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas prejudicada a análise do mérito,
devido ao pagamento e conseqüente extinção do crédito tributário. ( Prot. 3324/91 - Marilena de
Camargo Reis - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara - julgado em 28/11/97).

ISSQN - Base de Cálculo - Taxa de Admninistração, encargos e proventos de trabalhadores
temporários - Recolhimento a menor - Aplicação da Súmula 1 - Alcance - Decreto Federal 70.235/72 -
Aplicação exclusiva no processo administrativo fiscal da União - Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário. Apesar de suscinta a decisão de
primeira instância, permitiu a defesa do recorrente, não lhe trazendo qualquer prejuízo, restando
afastada a aplicação da Súmula 1. O Dccreto Federal 70.235/72 não se aplica ao processo
administrativo fiscal municipal. Por fim, a base de cálculo do ISSQN, no caso de empresa de
agenciamento de serviços temporários, é o preço do serviço, incluídos aí, a taxa cobrada pelo
agenciamento, o salário e os encargos do trabalhador (Prot. 44.575/92 - Gerência de Recursos
Humanos e Serviços Temporários Ltda - Relator: Edison José Stahl - 1ª Cämara - julgado em
28/11/97).

ISSQN - Notas Fiscais - Omissão de indicações - Redução do valor da multa - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que a decisão de 1ª instância
que resultou na redução da penalidade imposta, encontra amparo na legislação municipal (Prot.
10946/92 - Novo Hotel Jovi Ltda - Relatora: Susy Gomes Hoffmann - 3ª Câmara - julgado em
26/11/97).

TFF - Inscrição - Comprovação através do próprio carnê de lançamento - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, eis que
demonstrada a inscrição do contribuinte, cancelando-se o AIIM 1079/F. (Prot. 27186/92 - R. C.
Comércio de Auto Peças Ltda - Relator: Jorge Luiz Miguel - 3ª Câmara - julgado em 26/11/97).

ISSQN - Obrigação acessório - Escrituração de A.I.D.F do Estado em livro de escrituração do
Município - Erro involuntário - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício. Os livros fiscais não eram
omissos e não apresentavam informações incorretas a nível municipal. Apresentavam somente
informações excedentes que em nada prejudicaram a apuração do imposto devido. (Prot. 11235/92 -
Construtora Nadir dos Santos Ltda - Relator: Jorge Luiz Miguel - 3ª Câmara - julgado em 26/11/97).

TFF - Auto de infração - Falta de inscrição - Firma individual - Atividades sem acesso de público -
Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário. Não preenchidos os requisitos
legais, não há como exigir-se a inscrição do contribuinte. (Prot. 13740/92 - Dagmar Francisca Antunes
- Relator: Jorge Luiz Miguel - 3ª Câmara - julgado em 26/11/97).

ISSQN - Auto de infração - Local da prestação do serviço - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício. Demonstrado que a prestação de
serviços de construção civil deu-se em outro município, não há como exigir-se o tributo. (Prot.
8336/92 - José Bazzi ME - Relator: Jorge Luiz Miguel - 3ª Câmara - julgado em 26/11/97).

ISSQN - Auto de infração - Apresentação de guias de recolhimento - Encerramento das atividades -



Recurso de ofício.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício. Havendo dúvidas acerca da data
de encerramento das atividades do contribuinte, sabendo-se somente que foi no mês de Dezembro,
não cabe a autuação do mesmo, principalmente pela falta de registros no setor competente na
Municipalidade. A dúvida favorece o contribuinte, prevalecendo o entendimento de que havia
encaminhado o pedido de encerramento, não podendo ser autuado por descumprimento de obrigação
acessória.(Prot. 68305/91 - Joaquim Fernandes - Relatora: Susy Gomes Hoffmann - Plenária - julgado
em 04/11/97).

ISSQN - Regime de Lançamento - Decisão Judicial - Recurso Voluntário.
Decisão: por maioria, não conhecido o recurso voluntário, pela perda do objeto, eis que há decisão
judicial irrecorrível no sentido de que o lançamento é de ofício. (Prot. 9717/86 - Centro de Obncologia
de Campinas S/A - Relatora: Maria Odette Pregnolatto - Plenária - julgado em 04/11/97).

IPTU - Restituição - Incompetência - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, eis que falece competência à esta Junta
para apreciar pedido de restituição (Prot. 30427/92 - Helena Conceição Haddad Goraieb - Relator:
Antonio Jonas - 2ª Câmara - julgado em 23/10/97).

ISSQN - Auto de infração - Falta de fundamentação da decisão de primeira instância - Recurso
voluntário.
Decisão: por unanimidade, aplicada a Súmula 1, eis que desfundamentada a decisão de primeira
instância, não possibilitando ao contribuinte sua defesa, remetendo-se os autos àquela para que nova
decisão seja prolatada. (Prot. 40504/90 - Treinobrás Sistema Brasileiro de Treinamento Ltda -
Relator: Osvijomar de Seixas Queiroz Junior - 2ª Câmara - julgado em 23/10/97).

ISSQN - Obrigação acessória - Preenchimento de Notas Fiscais com omissão de dados dos
consumidores do serviço - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, dado provimento ao recurso de ofício, face à obrigação legal de
preenchimento das Notas Fiscais. (Prot. 33554/92 - Externato Branca de Neve - Relatora: Neide
Gonçalves - 2ª Câmara - julgado em 23/10/97).

ISSQN - Obrigação acessória - Omissão de nome e endereço dos consumidores - Recolhimento a
menor de Tributo - Arbitramento - Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, dado provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se os AIIM's
6526/01P a 03P, eis que o arbitramento não utilizou os critérios previstos em lei. (Prot. 37247/91 -
Campinas Cópias Fotocópias S/C Ltda - 2ª Câmara - julgado em 23/10/97).

ISSQN - Consulta - Pedido de desenquadramento do regime de estimativa - Obrigação principal -
Conflito de entendimentos da Fiscalização - Recurso de Ofício.
Decisão: por maioria, dado provimento parcial ao recurso de ofício, mantendo-se o AIIM 6971-1P, que
trata de obrigação acessória . (Prot. 67538/91 - Escola de Ballet Iris Ativa Dança Ltda ME - Relatora:
Neide Gonçalves - 2ª Câmara - julgado em 23/10/97).

ISSQN - Taxatividade da Lista de Serviços - Bancos - Recurso voluntário.
Decisão: por maioria, dado provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do
imposto os serviços prestados e constantes da conta "rendas de outros serviços", eis que não
presvistos em lei. (Prot. 34846/88 - Banco Brasileiro de Descontos - Bradesco - Relator: Raul Teixeira
Penteado Filho - 2ª Câmara - julgado em 23/10/97).

ISSQN - Auto de infração - Recolhimento a menor - Inovação a tese de defesa em fase recursal -
Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário. Mesmo tendo inovado, em fase
recursal, a tese de defesa, não logrou demonstrar o recolhimento do tributo devido, razão pela qual
fica mantido o AIIM. (Prot. 6296/90 - Ismael Gonçalves de Lima - 2ª Câmara - julgado em 14/10/97).

ISSQN - Auto de infração - Não apresentação de Talões de Notas Fiscais - Redução do valor da multa
- Perempção - Não caracterização quando se tratar de recurso de ofício.
Decisão: por maioria, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento. Não há perempção em
recurso de ofício. Por outro lado, correta a redução da multa, face a legislação municipal (Prot.
11455/92 - Donizete Dias Martins - Relator: Osvijomar de Seixas Queiroz Junior - 2ª Câmara - julgado
em 14/10/97).



ISSQN - Irregularidade processual - Procuração - Art. 1290 do Código Civil - Preço do Serviço -
Receita bruta, sem dedução alguma - Recurso voluntário.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário. Dispõe o art. 1290 do Código
Civil que a forma da procuração é livre, podendo ser feita verbalmente ou por instrumento público ou
particular. Tendo a procuração mencionado expressamente que se destinava a impugnar o auto
lavrado, irrelevante o nome que se dê ao instrumento. Sem vícios, portanto, a representação
processual. A perempção "Lex prosperandum", que fixa o prazo de duração máxima do processo, não
encontrou guarida em nosso sistema jurídico. Não há conseqüência em lei pela ultrapassagem no
prazo previsto no art. 161 da Lei Orgânica do Município. Por fim, a base de cálculo do imposto é o
preço do serviço, assim entendido o seu valor bruto, sem dedução alguma (Prot. 44577/92 - Gerência
de Recurso Humanos e Serviços Temporários - Relator: Osmar Lopes Junior - 2ª Câmara - julgado em
14/10/97).

TFF - Recolhimento - Nome de fantasia - Cadastramento - Razão social - Recurso de Ofício.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que constando do cadastro
municipal que o nome de fantasia e a razão social referem-se ao mesmo contribuinte, houve o
recolhimento, apesar de ter sido utilizado o nome de fantasia (Prot. 13379/92 - José Ivan Andrade
Sereni - Relatora: Catarina Gimenes - 2ª Câmara - julgado em 14/10/97).

ISSQN - Auto de Infração - Alteração de endereço - Ausência de prestação de serviço - Recurso de
Ofício.
Decisão: por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício. Ausente a prestação efetiva de
serviços, não há como se falar em exigência do crédito tributário. O mesmo se diga em relação à não
prestação de informações, no caso, alteração de endereço, eis que o contribuinte não prestava
serviços. (Prot. 40603/92 - Mario Cezar Brizolla de Lima - Relator: Dagoberto Silvério da Silva - 3ª
Câmara - Reunião de 09/10/97).

TFA/TFF  - Não cadastramento de anúncio e não inscrição no Cadastro Municipal - Dupla penalidade -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício. A dupla penalidade para o
mesmo fato infringe o sistema jurídico (Prot. 21.834/92 - Aida Navano Sanchez - Relator: Dagoberto
Silvério da Silva - 3ª Câmara - julgado em 09/10/97).

ISSQN - Auto de infração - Recolhimento a menor - Não demonstração do correto recolhimento -
Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de
primeira instância. Não foi juntado pelo contribuinte documentação capaz de afastar a exigência fiscal
impugnada. (Prot. 29768/91 - SOCAMPO - Empreendimentos e Construções Ltda - Relator: João Milani
Neto - 3ª Câmara - julgado em 09/10/97).

ISSQN - Auto de infração por não recolhimento do exercício de 1.987 - Pedido pleiteando
reconhecimento de micro empresa - Isenção do ISSQN - Demora na apreciação do pedido -
Acolhimento ao final - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o AIIM 6916/04P.
Demonstrado na perícia realizada pelo fisco que o contribuinte enquadrava-se como micro empresa no
exercício constante do auto de infração, não há como este subsistir. (Prot. 1124/92 - Paulo Roberto
Guide - Relator: João Milani Neto - 3ª Câmara - julgado em 09/10/97).

ISSQN - Auto de Infração - Notificação para apresentação de documentos preenchida incorretamente
- Cancelamento do Auto de Infração - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que a notificação que originou
o auto de infração não possuía todos os elementos exigidos em lei. (Prot. 70.185/91 - Antonio Celso
Simões - Relator: João Milani Neto - 3ª Câmara - julgado em 09/10/97).

IPTU e Taxa de Coleta , Remoção e Destinação do Lixo - Pagamento - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário tendo em vista o pagamento do
débito e a conseqüente extinção do crédito tributário. (Prot. 8.303/91 - José Domingos Chiminazzo -
Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara - julgado em 18/09/97).

IPTU e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo - Capacidade Contributiva - Notificação Pessoal
- Confiscatoriedade - Valor excessivo do IPTU - Recurso voluntário.



Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário. A notificação pessoal foi feita
através do Diário Oficial do Município, permitindo ao mesmo sua defesa, não havendo qualquer
irregularidade. A capacidade contributiva é determinada por leis específicas (aposentado, metragem
de construção, etc.), não cabendo tal alegação no presente caso. Quanto à taxa de coleta, remoção e
desgtinação de lixo, restou demonstrado que não foi utilizada a mesma base de cálculo do IPTU. Por
fim, o valor excessivo do IPTU também não restou demonstrado. (Prot. 12.795/91 - Durval Otero -
Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara - julgado em 18/09/97).

ISSQN - Apresentação de guias de recolhimento - Auto de infração - Representação processual -
Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofìcio. Apesar de notificado, o
contribuinte não regularizou sua representação processual, fato este irrelevante, eis que salta aos
olhos a total razão ao mesmo, não havendo como subsistir o auto de infração. (Prot. 1816/92 -
SANMAC Empreendimentos e Participações Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1º Câmara -
Julgado em 18/09/97).

TFA -  Auto de Infração - Não inscrição no Cadastro Mobiliário e não cadastramento de anúncio -
Alegação de desconhecimento da Lei - Dupla penalização - Recurso de ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento de um
dos Autos de Infração, pela impossibilidade de dupla penalização para o mesmo fato ( Prot. 20103/92
- Alexandra Ribeiro de Oliveira Bresler - ME - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara - julgado
em 18/09/97).

Taxa de Fiscalização e Anúncios - TFA - Recurso voluntário e de ofício - Dois autos de infração
para o mesmo fato - Cancelamento - Recurso voluntário - Argumentação de que o anúncio já existia -
Benefício ao contribuinte - Não provimento de ambos os recursos.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que houve dupla penalização
para o mesmo fato. Também, por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que o
anúncio existente beneficiou o contribuinte, dada a similaridade de área de atuação - mecânica. ( Prot.
16349/92 - Funilaria e Pintura 3J Ltda - ME - Relator: Aparecido Zamignani - 1ª Câmara - Julgado em
18/09/97).

ISSQN - Recurso Voluntário - Prazo de 15 dias - Intempestividade - Não conhecimento.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso voluntário, em razão de ser intempestivo (Prot.
2027/92 - Aveiro Construtora Ltda - Relator: João Milani Neto - 3ª Câmara - julgado em 16/09/97).

ISSQN - Auto de infração - Notas fiscais de serviço sem endereço e nome dos destinatários - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento parcial ao recurso de ofício, aumentando-se para 72,8926
UFMC´s o valor do AIIM 7186/01A. Restou demonstrado a infração cometida pelo contribuinte. O
cálculo do valor devido, no entanto, estava incorreto, tendo sido feito a menor (Prot. 33608/92 -
Oficina de Amortecedores Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 2ª Câmara - julgado em 07/08/97).

ISSQN - Auto de Infração - Recolhimento - Demonstração - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso oficial, mantendo-se o cancelamento do
AIIM 8001/02P, eis que demonstrado o recolhimento do imposto tempestivamente (Prot. 74981/92 -
Auto Elétrica Independência - Relatora: Neide Gonçalves - 2ª Câmara - julgado em 07/08/97).

TFF - Inscrição inicial no Cadastro Mobiliário - Auto de infração - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que demonstrado a inscrição
inicial do contribuinte. A existência de vários endereços constantes dos contratos sociais não dão
certeza de tratar-se de filial (Prot. 31583/92 - Transportes Dalan Ltda - Relator: Osmar Lopes Junior -
2ª Câmara - julgado em 07/08/97).

TFA - Falta de Cadastro - Dupla penalização para o mesmo fato - Inscrição - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento do
AIIM 1418-B (Prot. 20102/92 - Bhalluma Confecções e Presentes Ltda ME - Relator: Osmar Lopes
Junior - 2ª Câmara - julgado em 07/08/97).

IPTU - Valor Venal - Exercício de 1.991 - Taxa de Coleta e Remoção de Lixo - Constitucionalidade -
Aplicação da Súmula 1 - Critérios - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que não demonstrado o valor



abusivo do IPTU e a inconstitucionalidade da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo. A súmula 1 deve ser
aplicada somente quando a decisão recorrida, por estar desfundamentada, impossibilitar a defesa do
contribuinte. (Prot. 19722/91 - Walter Regina - Relator: Osmar Lopes Junior - 2ª Câmara - julgado em
07/08/97).

IPTU - Valor Venal - Exercício de 1.991 - Taxa de Lixo e de Sinistro - Recurso Voluntário.
ecisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso, por não demonstrar o valor excessivo
do valor venal do imóvel e a inconstitucionalidade da Taxa de coleta, remoção e destinação de lixo.
Prejudicado o exame da Taxa de Sinistro por não ter sido lançada. (Protoc. 14464/91 - Heitor Regina -
Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 24/07/97).

TFF - Falta de inscrição no Cadastro Municipal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 1084/F, por estar o contribuinte devidamente cadastrado à
época da autuação. (Protoc. 24600/92 - Paulo Vicenzi Jr. - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara -
Julgado em 24/07/97).

ISSQN - Alvará de funcionamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 1023/B. (Protoc. 22026/92 - Antonio C. Gomes & Otávio
G.Filho - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 24/07/97).

TFA - Falta de inscrição no Cadastro Municipal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 1847/B, por estar o contribuinte devidamente cadastrado à
época da autuação. ( Protoc. 30414/92 - Calçados Horizonte Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª
Câmara - Julgado em 24/07/97).

ISSQN - Descumprimento de intimação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de Primeira
Instância que cancelou o AIIM 679/E. (Protoc. 66719/91 - Luiz Casagrande - Relator: Édison José
Stahl - 1ª Câmara - Julgado em 17/07/97).

TFF - TFA - Falta de inscrição no cadastro municipal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de Primeira
Instância que cancelou os AIIMs 735B e 736F, por estar o contribuinte devidamente cadastrada à
época da autuação. (Protoc. 30487/92 - Alian Roupas e Modas Ltda - Relator: Édison José Stahl - 1ª
Câmara - Julgado em 17/07/97).

ISSQN - Descumprimento de intimação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de Primeira
Instância que cancelou o AIIM 745/E, por estar o contribuinte com as atividades enceradas na data da
autuação. (Protoc. 68304/91 - Joaquim Fernandes - Relator: Aparecido Zamignani - 1ª Câmara -
Julgado em 17/07/97).

ISSQN - Retenção na fonte - Comprovação de inexistência de serviços prestados por terceiros -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de Primeira
Instância que reduziu a base de cálculo do AIIM 7760/02P e manteve o AIIM 7760/01P. (Protoc.
36881/92 - Rádio Morena Stéreo Ltda - Relator: Orlando José Gonçalves Bueno - 1ª Câmara - Julgado
em 17/07/97).

TFA - Dupla penalização para o mesmo fato - Não inscrição no Cadastro Municipal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 406B e manteve o AIIM 396B. (Protoc. 27824/92 - Auto
Elétrica e Borracharia do Ponto Ltda. - ME - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em
10/07/97).

TFA - Dupla penalização para o mesmo fato - Não inscrição no Cadastro Municipal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que cancelou o AIIM 1569/B e manteve o AIIM 1570/B.(Protoc. 20238/92 - Janete Souza
Toneline - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 2ª Câmara - Julgado em 10/07/97).



ISSQN - Descumprimento de intimação - Recurso de Ofício.

Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 855E. (Protoc. 366/92 - Pedro Nicco Freschi - Relator:
Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 10/07/97).

ISSQN - Revisão de Estimativa deferida - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 6986/02P. (Protoc. 69779/91 - Base Orientação
Psicopedagógica - Relator: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 10/07/97).

IPTU - Valor venal do imóvel - Exercício de 1991 - Base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, extinto o recurso por perda do objeto.(Protoc. 4445/91 - Gracia Regina
Garcia - Relatora: Maria Odette F. Pregnolatto - 3ª Câmara - Julgado em 02/07/97).

TFA - Cadastramento de anúncio - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância, que cancelou o AIIM 1078/B. (Protoc. 27187/92 - RC Comércio de Auto Peças Ltda. -
Relator: João Milani Neto - 3ª Câmara - Julgado em 02/07/97).

ISSQN - Falta de emissão de nota fiscal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que cancelou o AIIM 7070/02A. (Protoc. 65747/91 - Auto Elétrica e Eletrônica Ramos Ltda. -
Relator: João Milani Neto - 3ª Câmara - Julgado em 02/07/97).

ISSQN - Falta de recolhimento no prazo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que cancelou os AIIMs 7867/03P, 7867/02P e 7867/01P. (Protoc. 45573/92 - Sauna Vira
Verão Ltda. - Relatora:Susy Gomes Hoffmann - 3ª Câmara - Julgado em 02/07/97).

IPTU - Valor venal do imóvel - Exercício de 1.991 - Taxa de Lixo - Taxa de Sinistro - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, para manter os lançamentos do IPTU e Taxas de
Coleta, Remoção e Destinação do Lixo. Votou Divergente Jair Domingos Bonatto. (Protoc. 14458/91 -
Walter Regina - Relator: Édison José Stahl - 1ª Câmara - Julgado em 30/06/97).

TFA - Falta de Cadastro do Anúncio - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso de Ofício, mantido o AIIM 1801/B. (Protoc. 16430/92 -
Maria José Palatin Bressan - Relator: Édison José Stahl - 1ª Câmara - Julgado em 30/06/97).

TFA - Inscrição no Cadastro Mobiliário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se o cancelamento do
AIIM 1293/B. (Protoc. 47008/92 - Clermont de Modas - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara -
Julgado em 30/06/97).

TFF - Capitulação da infração, Normas de Posturas - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, reconhecendo-se a nulidade do
AIIM 1025/F. (Protoc. 28254/92 - Lar Escola Jesus de Nazaré - Relator: Aparecido Zamignani - 1ª
Câmara - Julgado em 30/06/97).

IPTU - Valor venal do imóvel - Exercício de 1.991 - Taxa de Lixo - Taxa de Sinistro - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso, por falta de legitimidade de seu impugnante, que
não demonstrou a propriedade do imóvel objeto do lançamento. (Protoc. 14460/91 - Walter Regina -
Relator: Aparecido Zamignani - 1ª Câmara - Julgado em 27/06/97).

IPTU - Valor venal do imóvel - Exercício de 1.991 - Taxa de Lixo - Taxa de Sinistro - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, retorne-se o processo à Primeira Instância para manifestação sobre fato
novo apresentado em recurso, qual seja o lançamento para o exercício de 1992 com valor
ostensivamente inferior ao exercício de 1991 objeto inicial da impugnação. (Protoc. 14466/91 - Heitor



Regina - Relator: Orlando José Gonçalves Bueno - 1ª Câmara - Julgado em 27/06/97).

ISSQN - Capitulação da infração - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantido o cancelamento do AIIM
161/E, por não ter havido a infringência ao artigo 6º do Decreto 9555/88. (Protoc. 49853/91 - Supre
Surpimentos e Equipamentos para Escritório Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 1ª Câmara -
Julgado em 27/06/97).

TFF - Comunicação de Alteração de endereço dentro do Prazo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantido o cancelamento do AIIM
791/F, por estar o contribuinte devidamente cadastrado no órgão municipal à época da autuação.
(Protoc. 38622/92 - Centro Educacional Infantil Cascatinha - Relator: Édison José Stahl - 1ª Câmara -
Julgado em 27/06/97).

TFF - Incidência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se o cancelamento do
AIIM 1453/F, por tratar-se de atividade exercida de forma a prescindir do alvará de funcionamento
conforme os conceitos do artigo 78 do CTN. (Protoc. 16250/92 - Antonio Viveiros Lima - Relator:
Orlando José Gonçalves Bueno - 1ª Câmara - Julgado em 27/06/97).

ISSQN - Isenção de Micro Empresa - Cancelamento de AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de Primeira
Instância que havia cancelado o AIIM 7040/01P. (Protoc. 9653/92 - A. Caires da Silva & Cia Ltda -
Relator: Dagoberto Silvério da Silva - 3ª Câmara - Julgado em 19/06/97).

ISSQN - Cancelamento de AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que havia cancelado o AIIM 7040/02P. (Protoc. 9649/92 - A Caires da Silva & Cia Ltda. -
Relator: Jorge Luiz Miguel - 3ª Câmara - Julgado em 19/06/97).

IPTU - Exercício de 1.991 - Valor venal do imóvel - Taxa de Lixo e de Sinistro - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas não analisado quanto ao mérito, em razão da
perda do objeto, pela extinção do crédito tributário em uma das modalidades do artigo 156 do CTN.
(Protoc. 17657/91 - Angelo Artur Martinez - Relatora: Susy Hoffmann - 3ª Câmara - Julgado em
19/06/97).

ISSQN - Cancelamento de AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 7151/01A. (Protoc. 677/92 - Ricardo Badaró - Relatora:
Catarina Gimenes - 2ª Câmara - Julgado em 27/05/97).

TFF - Não inscrição cadastral - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão da maioria, conhecido o Recurso de Ofício, mas negado provimento, mantida a
decisão de Primeira Instância que cancelou o AIIM 1846F. (Protoc. 30415/92 - Calçados Horizonte
Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 2ª Câmara - Julgado em 27/05/97).

TFA - Cancelamento de AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou os AIIMs 1161B, 1162B e 1163B. (Protoc. 19387/92 - Luci Teixeira do
Nascimento - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 27/05/97).

ISSQN - Recolhimento não efetuado - Prestação de informação falsa no documento de Informação
Cadastral - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 715A.
(Protoc. 11188/96 - Maria Irani Tinelo - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em
27/05/97).

ISSQN - Escrituração incorreta de livro fiscal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
Primeira Instância que cancelou o AIIM 087E. (Protoc. 46213/91 - Construtora Nadir dos Santos -
Relator: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 27/05/97).



ISSQN - Cancelamento de AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, pela comprovação do
contribuinte quanto ao pagamento da exigência contida no AIIM. (Protoc. 16819/92 - Oliveira Pereira
da Costa ME - Relator: Dagoberto Silvério da Silva - 3ª Câmara - Julgado em 26/05/97).

TFA - Cancelamento de AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, por ocorrência da dupla exigência
de Cadastramento Mobiliário na TFA. (Protoc. 26078/92 - Kieth Comércio de Sorvetes e Doces Ltda -
Relator: Dagoberto Silvério da Silva - 3ª Câmara - Julgado em 26/05/97).

IPTU - Exercício de 1.991 - Inconstitucionalidade das Taxas e valor excessivo da base de cálculo do
IPTU.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas não analisado o mérito, detendo-se na preliminar
de nulidade de decisão, aplicada a Súmula 01. Devolvido a 1ª Instância para nova prolação de
decisão. (Protoc. 5680/91 - Francisco de Oliveira Lima - Relator: Carlos Alberto Luders - 3ª Câmara -
Julgado em 26/05/97).

IPTU - Depreciação do Imóvel - Ano base - Recurso Voluntário.
Decisão: Decidido por unanimidade o retorno ao setor competente para providenciar os cálculos
conforme ano base de depreciação confirmado no processo, devolvendo os prazos ao interessado.
(Protoc. 20174/91 - Aldo Luis Pessagno e Outros - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara -
Julgado em 26/03/97).

TFF - Legalidade da cobrança - Recurso Voluntário.
Decisão: Provido o recurso, por unanimidade, para cancelar o auto pela retroatividade da Lei a ato não
definitivamente julgado que deixou de ser definido como infração, tendo sido a TFF extinta na PMC.
(Protoc. 53861/94 - Gonzaga & Gonzaga Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 1ª Câmara - Julgado
em 26/03/97).

IPTU - Exercício de 1.991 - Valor Venal - Pagamento - Extinção do crédito tributário - Recurso
voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso. Em tendo havido o pagamento do tributo
em discussão, o recurso voluntário perdeu o objeto ( Prot. 19394/91 - Construtora Samuel Rubinsky
Netto Ltda - Relator: Edison José Stahl - 1ª Câmara - 27/03/97).

IPTU - Lançamento - Discussão na via judicial - Suspensão do processo administrativo.
Decisão: por maioria, vencida a relatora, foi suspenso o julgamento até o trânsito em julgado do
processo judicial ( Prot. 9737/86 - Centro de Oncologia Campinas S/A - Relatora: Maria Odete F.
Pregnolatto - Plenária - publicado em 26/03/97).

ISSQN - Pedido de revisão - Não conhecimento - Requisitos previstos em lei e na súmula 2.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o pedido de revisão, por não preencher os pressupostos
exigidos em lei e pela súmula 2 da JRT, restando prejudicado o exame de mérito. ( Prot. 34843/82 -
Banco Brasileiro de Descontos S/A - Relator: Osmar Lopes Junior - Plenária - publicado em 26/03/97).

ISSQN - Pedido de revisão - Requisitos previstos na Lei Municipal 8129/94 e súmula 2 da JRT.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o pedido de revisão, por não preencher os pressupostos da
legislação, inclusive súmula 2 desta Junta. ( Prot. 352/90 - Concrebrás S.A. Engenharia de Concreto -
Relator: Osvijormar de Seixas Queiroz Junior - Plenária - publicado em 26/03/97).

ISSQN - obrigação acessória - Auto de infração - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso , eis que se trata de obrigação acessória do
contribuinte manter livros e documentos fiscais à disposição do fisco. Mantido o AIIM 115E, conforme
decidido em primeira instância ( Prot. 48219/91 - CCI do Brasil Cerâmica Ltda - Relatora: Catarina
Gimenes - 2ª Câmara - publicado em 20/03/97).

ISSQN - Taxatividade dos serviços - Auto de infração - Certeza e liquidez do "quantum" devido - Vício
formal - Nulidade absoluta e consequente cancelamento - Possibilidade da municipalidade constituir o
crédito tributário com novo lançamento.
Decisão: Por maioria, vencido o relator, foi dado provimento ao Recurso voluntário, tornando nulo o
auto de infração, por vício formal no lançamento, ressalvado à fazenda pública o direito de constituir o
crédito tributário nos termos do inciso II, do artigo 173, da Lei 5171/66 - CTN. (Prot. 34085/88 -



Unibanco - União de Bancos S/A - Relator: Aparecido Zamignani - 1a Câmara - publicado em
06/03/97).

IPTU e Taxas - Valor venal do imóvel - Taxa de Sinistro - Taxa de Lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento. O pagamento antecipado implica em renúncia
tácita ao recurso interposto. (Prot. 17332/91 - Antonio Risaliti - Relator: João Milani Neto - 3a Câmara
- publicado em 28/02/97).

TFF - Documentos - Manutenção no estabelecimento - Exibição ao Fisco - Cancelamento do AIIM -
Recurso de ofício.
Decisão: Por votação unânime, negado provimento ao recurso oficial da decisão que reconheceu o
rigorismo na autuação. Obrigação cumprida e comprovada pela contribuinte. Mantido o cancelamento
do auto. (Prot. 19886/92 - Associação Atlética Banco do Brasil - Relator: Dagoberto Silvério da Silva -
3a Câmara - publicado em 28/02/97).

TFA - Cancelamento do AIIM - Cumprimento da obrigação comprovada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por votação unânime, negado provimento ao recurso oficial da decisão que cancelou o AIIM
446B, em razão da comprovação do cumprimento da obrigação. ( Prot. 30505/92 - Aremar
Organização de Viagens e Turismo Ltda. - Relator: Dagoberto Silvério da Silva - 3a Câmara -
publicado em 28/02/97).

ISSQN - Alteração do Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por votação unânime, não conhecido o recurso pela ausência de competência da JRT. (Prot.
59255/92 - Escritório Contábil Regina S/C Ltda - Relator: Jorge Luiz Miguel - 3a Câmara - publicado
em 28/02/97).

ISSQN - Alteração do Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por votação unânime, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a redução
parcial do AIIM 6344/01P. (Prot. 42414/90 - Banco do Estado de São Paulo - Relator: Jorge Luiz
Miguel - 3a Câmara - publicado em 28/02/97).

ISSQN- Taxatividade da lista de serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, pela nulidade do AIIM em decorrência de vício formal.
(Prot. 2576/86 - Banco Real S/A - Relator: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - 2a Câmara - publicado em
18/02/97).
ISSQN - Pacotes turísticos - Incidência do ISSQN sobre serviços prestados, sem deduções, eis que não
previstos em lei - Comissões - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator, negado provimento ao recurso. Falta de previsão
legal para deduções. (Prot. 2285/88 - Caprioli Turismo Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 2a Câmara
- publicado em 18/02/97).

ISSQN - Estimativa - Lançamento de diferença - Revisão da base de cálculo - Pagamento -
Cancelamento do AIIM - Recurso de Ofício.
Decisão: Negado provimento ao recurso de ofício, por unanimidade, por demonstração do correto
recolhimento do tributo. Mantido o cancelamento do auto. (Prot. 69780/91 - Base Orientação
Psicopedagógica (Márcia Azevedo) - Relator: Osmar Lopes Junior - 2a Câmara - publicado em
18/02/97).

IPTU - Valor venal do imóvel - Taxa de Sinistro - Taxa de coleta e remoção de lixo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Negado provimento ao recurso, por unanimidade, por não comprovação do valor venal do
imóvel através de avaliação/perícia e pela constitucionalidade da Taxa de Sinistro, Coleta e Remoção
de Lixo. (Prot. 14442/91 - José Heitor Queiroz Regina - Relatora: Neide Gonçalves - 2a Câmara -
publicado em 18/02/97).

IPTU - Valor venal do imóvel - Taxa de Sinistro - Taxa de coleta e remoção de lixo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Negado provimento ao recurso, por unanimidade, por não comprovação do valor venal do
imóvel através de avaliação/perícia e pela constitucionalidade da Taxa de Sinistro, Coleta e Remoção
de Lixo. (Prot. 14443/91 - José Heitor Queiroz Regina - Relatora: Neide Gonçalves - 2a Câmara -
publicado em 18/02/97).


