
TFF - Recolhimento - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, nos termos do Voto do Relator, provido o Recurso Voluntário, para
cancelar o AIIM nº 7404/A. Impedido de votar por motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega
Tortello. (Protoc. 51096/94 - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Cps. - Relator: Jair
Domingos Bonatto - Plenária - Julgado em 28/04/99).

ISSQN - Momento da ocorrência do fato gerador X Isenção - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 7437/07 P,
pois à época da ocorrência dos fatos geradores não mais vigorava o artigo 71 da Lei 5626/85. (Protoc.
54671/92 - Construtora MHP Ltda - Relator: Antonio Caria Neto - 2ª Câmara - Julgado em 05/05/99).

TFF - Recolhimento a menor - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, provido o Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator, para
cancelar o auto de infração 3644, por não se coadunar com a natureza do tributo o cálculo com base
no número de empregados. Para esta decisão votou divergentemente Édison José Stahl. (Protoc.
3363/95 - Century Vídeo Locação e Comércio Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara -
Julgado em 05/05/99).

ISSQN - Multa acessória - Não apresentação de documentos - Descumprimento de notificação -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator, por autuação
em duplicidade. (Protoc. 11631/95 - Lab. de Análises Clínicas Dr. Rogério Burnier Ltda - Relator: Jair
Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 05/05/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Apresentação de documentos - Efeito suspensivo de consulta -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 3940
Série "A", por ter transitado em julgado o processo de consulta à data da autuação, não podendo mais
portanto gerar o efeito suspensivo. Para esta decisão votou divergentemente Dagoberto Silvério da
Silva. (Protoc. 22281/95 - Laboratório de Análises Clínicas Ramos de Souza Ltda - Relator: Antonio
Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 18/05/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Apresentação de documentos - Efeito suspensivo de consulta -
Penalização em duplicidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, cancelando-se o AIIM 3944 série "A", por
não se justificar a aplicação de 3 penalidades pela mesma infração. (Protoc. 23745/95 - Laboratório
de Análises Clínicas Ramos de Souza Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara -
Julgado em 18/05/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Apresentação de documentos - Efeito suspensivo de consulta -
Penalização em duplicidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, cancelando-se o AIIM 3941 série "A", por
não se justificar a aplicação de 3 penalidades pela mesma infração. (Protoc. 22282/95 - Laboratório
de Análises Clínicas Ramos de Souza Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara -
Julgado em 18/05/99).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o lançamento efetuado
pela notificação 1182/95 relativo ao ISSQN incidente sobre a reforma de 597,45 m2. (Protoc.
45315/95 - Clemência das Neves Santos - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em
20/05/99).

ISSQN - Obrigação principal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 763/A lançado
em razão da falta de recolhimento do ISSQN incidente sobre serviços de construção civil prestados no
município. (Protoc. 40570/96 - Engepav Construções e Comércio Ltda - Relator: Aparecido Zamignani
- 3ª Câmara - Julgado em 20/05/99).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 5607/A em
razão da falta de retenção e recolhimento do ISSQN devido pela prestação de serviços de fretes e
carretos. (Protoc. 53806/96 - Sanobrás Saneamento e Obras Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª



Câmara - Julgado em 20/05/99).

ISSQN - Local do estabelecimento - Local do recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser recolhido o tributo
no município da prestação do serviço, mantido o AIIM 313/B. (Protoc. 2463/97 - West Rent a Car
Locação de Veículos Ltda - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 01/06/99).

ISSQN - Local do estabelecimento - Local do recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser recolhido o tributo
no município da prestação do serviço, mantido o AIIM 2487/B. (Protoc. 30960/97 - Lotus Serviços
Técnicos Ltda - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 01/06/99).

TLIF/TFF - Recolhimento a menor - Base de Cálculo -Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso Voluntário, nos termos do Voto Divergente, por
inconstitucionalidade do critério de número de empregados para o lançamento das taxas
questionadas, cancelando-se o AIIM 3627-A. (Protoc. 46742/94 - Vídeo Zona Sul Locação e Comércio
Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 10/06/99).

ISSQN - Responsabilidade Solidária em Construção Civil - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso de Ofício, em razão de revogação da legislação à
época, com aplicação retroativa mais benigna, cancelando-se o AIIM 2341-E. (Protoc. 57680/93 -
Condomínio Guanabara Office Center - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em
10/06/99).

ISSQN - Data de Abertura da Empresa - Forma de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, para pagamento proporcional do ISSQN,
com início em Junho/92, sem multas e juros, ficando assim reformada a Notificação de lançamento.
(Protoc. 43179/93 - Auditiline Auditoria e Consultoria S/C Ltda - Relatora: Kelma E.T.Camargo - 3ª
Câmara - Julgado em 10/06/99).

TFF - Notificação Prévia à Autuação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso, nos termos do voto divergente, pois cessa a
espontaneidade do contribuinte quando do início da Ação Fiscal, mantendo-se o AIIM 1883-F. (Protoc.
2704/94 - A.T.S. Locadora de Bens Móveis Ltda - Relatora: Kelma E.T. Camargo - 3ª Câmara -
Julgado em 10/06/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Fundamentação da decisão de 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não acolhida a preliminar, nos termos do voto do Relator, no mérito,
negado provimento ao recurso por não ter sido configurada dupla penalização para o mesmo fato,
mantido o AIIM 7357/01A que foi imposto a uma infração acessória enquanto infrações que geraram
os demais autos. (Protoc. 10996/92 - Asil Adm. Corretagem de Seguros Iglésias - Relator: José
Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 15/06/99).

IPTU - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por falta de demonstração das
alegações do recurso. (Protoc. 52539/96 - Hotéis Vila Rica S/A - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho
- 1ª Câmara - Julgado em 15/06/99).

ISSQN - Competência da presidência na admissão - Pedido de reconsideração.
Decisão: Por maioria, não conhecido o Pedido de Reconsideração, por falta de amparo da legislação
municipal de regência para este tipo de recurso. (Protoc. 35700/98 - Concretest Controle Tecnológico
de Concreto e Aço Ltda - Relatora: Lília Mara Pereira - Plenária - Julgado em 17/06/99).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 383/A, e o regime de
lançamento de homologação. Impedido de votar por motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega
Tortello. (Protoc. 12613/95 - Vacin Clínica de Imunizações S/C Ltda - Relator: Aparecido Zamignani -
Plenária - Julgado em 17/06/99).

IPTU - Duplicidade de decisões de 1ª Instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, considerada válida apenas a 1ª decisão, devendo seguir o processo com os
atos praticados até então. (Protoc. 5783/91 - Marcos Antonio Benasse - Relatora: Lília Mara Pereira -



Plenária - Julgado em 17/06/99).

IPTU - Valor confiscatório - Capacidade Contributiva - Inconstitucionalidade da Taxa de Lixo -
Notificação Pessoal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido integralmente o
lançamento por não ter o contribuinte comprovado documentalmente suas alegações. Impedido de
votar por motivos Regimentais Édison José Stahl. (Protoc. 12794/91 - Durval Otero - Relatora: Susy
Gomes Hoffmann - 2ª Câmara - Julgado em 24/06/99).

ISSQN - Construção civil - Responsabilidade solidária - Classificação do Imóvel - Apresentação de
Nota Fiscal - Fato gerador - Decadência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, provido o Recurso Voluntário, pelo não atendimento contido no artigo
144 do CTN decaindo a Fazenda Municipal do direito de constituir o crédito tributário, cancelada a
notificação 6047/94. (Protoc. 18663/95 - Gabriel Jorge Pastore - Relator: Édison José Stahl - 2ª
Câmara - Julgado em 24/06/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Descumprimento de notificação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, por não atender o Auto de infração o
embasamento estabelecido pela Lei em vigor. Cancelado o AIIM 3862. (Protoc. 35881/95 - Laboratório
de Patologia Clínica Zerlotti Ltda - Relator: Osvijomar S. Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em
24/06/99).

TFF - Base de Cálculo - Atualização Cadastral - Enquadramento Legal da Infração - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, em decorrência do vício material nos termos
do artigo 173, inciso I do CTN, cancelado o AIIM 3879/A. (Protoc. 8217/95 - Sociedade Comunitária
de Educação e Cultura - Relator: Osvijomar S. Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 24/06/99).

IPTU - Notificação pessoal - Nulidade da 2ª decisão de 1ª instância - Valor venal - Efeito confiscatório
- Serviço da Taxa de Lixo indivisível e pouco usado - Pagamento com UFMC de 1993 - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário, declarando nula a 2ª decisão
de 1ª instância, mantido o lançamento original, alterado apenas o ano de depreciação para 1957, por
falta de amparo legal e de comprovação das demais alegações do recorrente, nos termos do voto do
Relator. (Protoc. 7338/93 - Durval Otero - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara -
Julgado em 29/06/99).

ISSQN - Nulidade de decisão de 1ª Instância - Tributação sobre venda de tíquetes promocionais -
Requisitos do lançamento do artigo 142 do CTN - Recurso Voluntário.
Decisão: Após afastada a preliminar de nulidade de decisão de 1ª instância, por unanimidade, provido
o Recurso Voluntário, cancelados os itens 1.4, 1.5 e 1.6 do AIIM 3773/A, por falta de demonstração
concreta do montante tributável, desatendendo o artigo 142 do CTN. Impedido de votar por motivos
regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 46743/94 - Vídeo Zona Sul Locação e Comércio
Ltda - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 29/06/99).

ISSQN - Recolhimento a menor - Apuração da base de cálculo - Falta de entrega de documentos -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 285/A, nos
termos da decisão de 1ª instância, por falta de demonstração das alegações do recorrente. Impedido
de votar por motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 54332/94 - Soc. Acad.
Brasileira de Ensino Renovado SABER Ltda - Relatora: Eunice Salete Migliani Lelli - 1ª Câmara -
Julgado em 29/06/99).

TFF - Recolhimento a menor - Inconstitucionalidade da base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso Voluntário, para cancelar o AIIM 3616/A por adotar a base de
cálculo em número de empregados já declarado inconstitucional pela STF. (Protoc. 28948/94 - Asther
Escola de Educ. Infantil Ensino de 1º Grau Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado
em 01/07/99).

ISSQN - Regime de lançamento - Representação processual - Obrigação principal - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 3867/A, por se



enquadrar a atividade do contribuinte como Laboratório de Análises Clínicas, nos termos da Lei
8230/94 artigo 1º parágrafo único item II, ensejando enquadramento no regime de lançamento por
homologação. (Protoc. 40446/95 - Laboratório de Patologia Clínica Zerlotti Ltda - Relatora: Catarina
Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 01/07/99).

IPTU - Taxa de Lixo - Taxa de Sinistro - Valor venal excessivo - Competência estadual para Taxa de
Sinistro - Base de cálculo da Taxa de Lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário quanto ao IPTU por falta de
demonstração de suas alegações e não conhecido quanto a Taxa de Lixo por não ter sido lançada. Por
maioria, negado provimento ao Recurso quanto à Taxa de Sinistro por constitucional e legítima, nos
termos do Voto Divergente. (Protoc. 14470/91 - Heitor Regina - Relator: Orlando José Gonçalves
Bueno - Plenária - Julgado em 06/07/99).

TFF - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário por não ser o número de empregados
o único elemento da base de cálculo, mantido o AIIM 7403/A. (Protoc. 51094/94 - Ass. Pais e Amigos
dos Excepcionais APAE Campinas - Relator: Aparecido Zamignani - Plenária - Julgado em 06/07/99).

Ementa: ISSQN - Demolição com mão de obra própria - Recurso de Ofício - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso Voluntário, por ter o recorrente demonstrado suas alegações
de que não houve fato gerador do ISSQN, cancelando-se o lançamento constante na notificação nº
950.002.650. (Protoc. 42861/95 - Construtora S.B. Mendes Ltda - Relator: Aparecido Zamignani -
Plenária - Julgado em 06/07/99).

ISSQN - Regime de homologação - Obrigação principal - Capitulação da infração - Vício formal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente, acolhida a preliminar de nulidade do AIIM nº
126/B, por vício formal na capitulação legal da infração. Ressalvado à Fazenda Municipal preceder
novo lançamento, nos termos do artigo 173, inciso II da LM 5172/66. Impedido de votar por motivos
regimentais Aparecido Zamignani. (Protoc. 44066/96 - Síntesis Consultoria e Comércio Ltda - Relator:
João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 29/07/99).

ISSQN - Regime de homologação - Obrigação principal - Capitulação da infração - Vício formal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto da Relatora, acolhida a preliminar de nulidade do AIIM
129/B, por vício formal na capitulação legal da infração. Ressalvado à Fazenda Municipal proceder
novo lançamento, nos termos do artigo 173, inciso II da LM 5172/66. Impedido de votar por motivos
regimentais Aparecido Zamignani. (Protoc. 44067/96 - Síntesis Consultoria e Comércio Ltda -
Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 29/07/99).

ISSQN - Administração de serviços de terceiros de fato - Local do recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 8433/02P, eis
que o fato gerador, prestação de serviços, restou comprovada pelo Fisco Municipal de Campinas,
sendo devido o tributo para esta municipalidade. (Protoc. 6505/94 - Condomínio Shopping Center
Iguatemi Campinas - Relator : Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 29/07/99).

IPTU - Capacidade contributiva - Inconstitucionalidade da Taxa de Lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o lançamento de IPTU
e Taxas de 1994, por não restarem comprovadas as alegadas inconstitucionalidade. (Protoc. 7308/94
- Durval Otero - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 29/07/99).

IPTU - Capacidade contributiva - Inconstitucionalidade da Taxa de Lixo - Base de Cálculo -
Depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o de IPTU e Taxa de
Lixo de 1993, por não restarem comprovadas as alegadas inconstitucionalidades. (Protoc. 7339/93 -
Durval Otero - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 29/07/99).

ISSQN - Representação processual - Encartes internos do jornal - Imunidade - Intermediação na
distribuição de bens - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, pois, os serviços de distribuição
de encartes não estão abrangidos pela imunidade prevista no artigo 150 VI, "d" da Constituição
Federal, mantido assim o AIIM 4301/A. (Protoc. 34004/96 - Empresa Jornalística e Editora Regional



Ltda - Relatora: Susy Gomes Hoffmann - 2ª Câmara - Julgado em 05/08/99).

ISSQN - Dedução na base de cálculo - Competência Federal - Atividade serviço de Planos de Saúde -
Inconstitucionalidade da Lista de Serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso Voluntário, por se tratar de serviço de
Planos de Saúde, tributável pelo item 6 da Lista de Serviços, anexa do DL 406/68, com a redação da
Lei Complementar 56/87, mantido assim o AIIM 205/B. (Protoc. 19286/97 - Socram Assistência
Médica S/C Ltda - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em 05/08/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Descumprimento de notificação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por falta de atendimento à
notificação fiscal, mantido o AIIM 3650/A. (Protoc. 32169/95 - Lab. de Análises Clínicas e
Toxicológicas S/C Ltda - 2ª Câmara - Julgado em 05/08/99).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Número de sócios habilitados - Base de cálculo -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por falta de amparo legal às
suas alegações, mantido o lançamento do ISSQN para o exercício de 1995. (Protoc. 34856/95 - Price
Waterhouse Serviços de Contabilidade S/C Ltda - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em
12/08/99).

TFF - ISSQN - Inscrição no Cadastro Municipal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, pois a obrigação acessória de
inscrição no cadastro municipal deve ser prévia ao início da atividade, decorre de exigência legal e não
de efetiva prestação do serviço. Mantido o lançamento. (Protoc. 32359/94 - Clín. Otorrinolaringologia
do Inst. Penido Buenier S/C Ltda - 3ª Câmara - Julgado em 12/08/99).

ISSQN - Lançamento X Documentos apresentados - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário que não trouxe alegações a esta
instância. Quanto ao pedido de dilação de prazo para pagamento, não é de competência deste órgão,
portanto, não foi conhecido. Não conhecido também o Recurso de Ofício, por não preencher o
requisito de valor mínimo previsto na Lei 9577/97. Mantido o lançamento, nos termos da decisão de
1ª instância. (Protoc. 16742/95 - Sheila Beatriz Fernandez - 3ª Câmara - Julgado em 12/08/99).

ISSQN - Arbitramento com base em contrato de prestação de serviços - Recurso Voluntário e de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício, por não
ter sido regular o processo de arbitramento, por estar o material fornecido incluído no preço do
serviço contratado e correta a redução determinada na 1ª instância devido a apresentação de
documentos novos através da impugnação, conforme voto do Relator. Mantido o AIIM 4168/A, nos
termos da decisão de 1ª instância. (Protoc. 39864/96 - People Computação Ltda - Relator: Antonio
Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - 17/08/99).

ISSQN - Encerramento de atividades X recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 7419/A, por
falta de comprovação efetiva do encerramento das atividades conforme alegado no recurso. (Protoc.
35382/95 - Centec Centro Técnico Contábil Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara -
Julgado em 19/08/99).

IPTU - Tempestividade - 2 decisões de 1ª instância - Parecer favorável não considerado - Laudo de
avaliação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, para retificar o lançamento de IPTU de 1995,
com base em reavaliação do valor do M2 pela própria municipalidade. (Protoc. 10587/95 - Maria
Carlota Andrade Hofstatter - Relator: Antonio Jonas -3ª Câmara - Julgado em 19/08/99).

IPTU e Taxas - Nulidade da decisão que não analisou pedido de perícia - Valor venal - Padrão - Ano
de depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário quanto à preliminar de nulidade de decisão
de 1ª instância por carecer de fundamentação, nos termos da Súmula 01 desta Junta. (Protoc.
8126/91 - Durval Otero - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 19/08/99).

ISSQN - Falta de estabelecimento em Campinas - Conceito de estabelecimento - Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 2459/B, pois
houve prestação de serviços e caracterização de estabelecimento dentro do Município de Campinas.
(Protoc. 30953/97 - Lotus Serviços Técnicos - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara -
Julgado em 31/08/99).

TFF - Base de cálculo no número de empregados - Falta de comunicação de alteração de endereço -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, para cancelar o AIIM 3683/A, por vício
formal na lavratura, pela incorreta indicação do local do exercício da atividade da empresa. (Protoc.
60540/93 - Indústria e Comércio de Palitos Estilo Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara -
Julgado em 02/09/99).

TFF - Nulidade da decisão de 1ª instância - Data do contrato social X início da atividade - Caráter
genérico da taxa - Base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso Voluntário, em razão da inconstitucionalidade da base de
cálculo no número de empregados para o lançamento da TFF, nos termos do Voto do Relator. Para
esta decisão votou divergentemente Aparecido Zamignani. (Protoc. 26245/94 - Indústria e Comércio
de Palitos Estilo Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 02/09/99).

ISSQN - Local do recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por restar comprovado nos
autos a prestação efetiva de serviços em estabelecimento localizado em Campinas. (Protoc. 30957/97
- Lotus Serviços Técnicos Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 02/09/99).

ISSQN - Nulidade de decisão de 1ª Instância - Decadência - Capitulação - Pauta fiscal X Montante
real - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, em razão do decurso do prazo decadencial,
artigo 173 do CTN, rejeitada a preliminar da nulidade da decisão de 1ª instância. (Protoc. 42477/94 -
Frigorífico Tavares Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 16/09/99).

ISSQN - Representação - Regime de lançamento - Efeito suspensivo de Consulta - Obrigação
acessória - Tripenalização pelo mesmo fato - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, nos termos do Voto Divergente, provido parcialmente o Recurso
Voluntário, mantido o AIIM 150/A com redução de seu valor, que deverá ser calculado pelo número de
talões de notas fiscais e não por cada nota fiscal. (Protoc. 11002/95 - Laboratório de Análises Clínicas
Dr. Rogério Burnier Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 16/09/99).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Local da prestação de serviços X recolhimento -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário para cancelar o AIIM 4363/A, vez que a
tributação deve ocorrer dentro da territorialidade do município, o que não foi o caso, rejeitada a
preliminar da nulidade da decisão de 1ª instância. (Protoc. 37067/96 - Liveware Tecnologia a Serviço
Ltda - Relatora: Susy Gomes Hoffmann - 2ª Câmara - Julgado em 16/09/99).

ISSQN - Capitulação da Infração - Isenção do ISS - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento por inexistência da impugnação em 1ª instância, não
instaurada a fase litigiosa, e conseqüente manutenção do AIIM 0397 série "A". (Protoc. 34205/95 -
Alvorada Cinematográfica Internacional Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado
em 23/09/99).

IPTU e Taxas - Notificação pessoal - Confisco e quebra de isonomia das taxas - Requisitos do CTN
para o lançamento do IPTU.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento, com rejeição das preliminares, não restando provado
o confisco e mantido o lançamento por tratar-se de área de expansão urbana com a devida aprovação
do loteamento, nos termos do voto da Relatora. (Protoc. 13043/92 - Durval Otero - Relatora: Catarina
Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 23/09/99).

IPTU e Taxas - Nulidade da decisão de 1ª instância - Valor venal - Inconstitucionalidade das taxas de
sinistro e de lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada preliminar de nulidade com aplicação da Súmula 01 desta Junta de
Recursos Tributários, devendo retornar à 1ª instância para nova decisão e reabertura do prazo
recursal. (Protoc. 18956/91 - Maximino Iglésias - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado



em 23/09/99).

ISSQN - Recolhimento fora do prazo - Espontaneidade - Falta de recolhimento - Benefício fiscal -
Prova da subempreitada - Dedução de materiais - Composição da base de cálculo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, pois o pedido de parcelamento
ocorreu após o início da ação fiscal, não se encontrava mais em vigor a legislação que concedia o
alegado benefício fiscal, falta de comprovação da ocorrência dos abatimentos pleiteados e por estar
correta a base de cálculo utilizada por se tratar da receita bruta da prestação do serviço. Mantido o
AIIM 04373, série "A". (Protoc. 63100/96 - Construtora MHP Ltda - Relator: Raul Teixeira Penteado
Filho - 1ª Câmara - Julgado em 28/09/99).

ISSQN - Recurso Voluntário.
Decisão: Não conhecido o Recurso, face a extinção do crédito tributário. (Protoc. 8650/97 - Lab. Anál.
Clín. Dr. Rogério Burnier Ltda - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em
28/09/99).

ISSQN - Sociedade de profissionais X clínica - Atividade não pessoal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, pela descaracterização da
sociedade de profissionais através da presença de profissionais de outras especialidades e de uma
sócia que não exerce o trabalho pessoal. Mantido o regime de lançamento por homologação e, por
conseqüência, mantido o AIIM 123, série "B". (Protoc. 20077/97 - Centro Ortopédico de Campinas S/C
Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 28/09/99).

ISSQN - Duplicidade de lançamento - Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, não comprovada a não
distribuição ou retirada de lucros pelos sócios, com Voto Divergente que alega a incompetência desta
JRT para apreciar a imunidade. (Protoc. 47041/94 - Instituto Paulista de Ensino - Relator: João Batista
Borges - 3ª Câmara - Julgado em 30/09/99).

ISSQN - Regime de lançamento - Local da prestação de serviço - Nº de sócios X Nº de prestadores do
serviço - Fato gerador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, para exigir o ISSQN de todos os
profissionais, sócios ou não, sendo irrelevante estes residirem ou não no domicílio fiscal. Mantido o
lançamento para 1995. (Protoc. 34855/95 - Price Waterhouse Auditores Independentes - Relator: João
Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 30/09/99).

ISSQN - Local da lavratura do auto - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por se tratar de clínica
oftalmológica enquadrada no lançamento por homologação, mantido o AIIM 3971/A. (Protoc. 1460/96
- Clínica de Olhos Dr. Carlos Roberto Signorelli S/C Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara -
Julgado em 30/09/99).

Local da prestação do serviço X local do recolhimento - Estabelecimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, tendo comprovado o fisco a
existência de estabelecimento de fato do recorrente no município de Campinas, além da efetiva
prestação do serviço. Mantido o lançamento do AIIM 2464, série B. (Protoc. 30955/95 - Lotus Serviços
Técnicos Ltda - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 07/10/99).

ISSQN - Notificação pessoal - Capacidade econômica - Alíquotas distintas X isonomia - Zona rural -
Artigo 32 do CTN - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário, rejeitada a preliminar de
nulidade de notificação. No mérito, não foram demonstradas as alegações de confisco pelo que, não
foram aceitas. Além disso, concluiu-se por justificadas as 3 alíquotas utilizadas para 3 padrões
diferentes de imóveis. Mantido o lançamento de IPTU de 1994 para os imóveis deste loteamento
aprovado pela Lei 977/53, por se encontrar dentro da zona de expansão urbana, de acordo com a Lei
5120/81, nos termos do voto do Relator. (Protoc. 6859/94 - Durval Otero - Relator: Antonio Carlos
Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 07/10/99).

ISSQN - Mês de competência do fato gerador - Capitulação da penalidade - Preliminar de decadência
- Base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, acolhida a preliminar de decadência, cancelando-se assim os



lançamentos dos AIIM 3865/01P e 05P, referentes a 1982. No mérito, por maioria, mantidos os AIIM
3865/01P, 03P, 04P, 06P, 07P e 08P, por falta de amparo legal às deduções na base de cálculo e por
ter havido a postergação no recolhimento do imposto, já que as Notas Fiscais eram emitidas em
meses posteriores ao da ocorrência do fato gerador e tomadas como data base para o recolhimento,
nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 7149/88 - Agência Viracopos Turismo Ltda - Relator:
Dagoberto Silvério da Silva - Plenária - Julgado em 14/10/99).

ISSQN - Declaração de revelia - Isenção pelo estatuto da Micro Empresa - Dispensa de escrituração -
Não apresentação de documentos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente, provido parcialmente o recurso Voluntário, por
entender que não está o contribuinte sujeito a apresentar documentos não obrigatórios à legislação
fiscal municipal. Mantido o AIIM 8409/02A e reduzido o AIIM 8409/01A. (Protoc. 17432/93 - Irmãos
Pilot Ltda - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 21/10/99).

ISSQN - Atividade individual e em sociedade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso Voluntário, por deixar o contribuinte de
efetuar o recadastramento perante o Cadastro Mobiliário. Mantido o AIIM 7142/A. (Protoc. 2030/95 -
Adhemar Guimarães Rohwedder - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em
21/10/99).

ISSQN - Efeito de consulta - 3 penalizações para o mesmo fato - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, em razão de já ter havido auto de infração
anterior que se utilizou da mesma base de cálculo. Cancelado o AIIM 3934/A. (Protoc. 12615/95 -
Laboratório de Análises Clínicas Dr. J.A.Vozza Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara -
Julgado em 21/10/99).

ISSQN - Espontaneidade - Preenchimento de documento de arrecadação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, por não ter o contribuinte incorrido na
penalidade trazida com o auto de infração. Cancelado o AIIM 7303/A. (Protoc. 34538/94 - Auto
Mecânica Real Presidente Ltda - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em 21/10/99).

TFF - Nulidade da decisão de primeira instância - Uso potencial do Poder de Polícia - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso Voluntário, por entender que a base de cálculo contida no
auto de infração não se coaduna com a natureza do tributo a partir do número de empregados.
Cancelado o AIIM 388/A. Para esta decisão votou divergentemente Édison José Stahl. (Protoc.
21521/95 - Zelyvídeo Locação e Comércio Ltda - Relator: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - 2ª Câmara -
Julgado em 21/10/99).

ISSQN - Falta de AIDF - Ausência de vantagem indevida, dolo, fraude, simulação - Confisco - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente Recurso Voluntário, reduzindo-se o lançamento para o
valor de 25.000 UFIR previsto no parágrafo 8º, do artigo 159 do Decreto 11794/95, utilizado com
fundamento no artigo 106, alínea "c" do CTN. (Protoc. 61766/97 - ADP Systems Empresa de
Computação - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 26/10/99).

ISSQN - Efeito de consulta - 3 autos mesmo fato - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, considerando que o contribuinte já houvera
sido penalizado pela atitude de não apresentar os documentos ao Fisco, através de outros 2 autos de
infração. (Protoc. 12725/95 - Laboratório de Anál. Clínicas Dr. Rogério Burnier Ltda - Relator: Raul
Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 26/10/99).

ISSQN - Obrigação acessória - Nulidade da decisão de 1ª instância. Não houve falta de recolhimento
do imposto - Confisco - Ausência de dolo - Preenchimento incorreto de Nota Fiscal - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade, pois a publicação da decisão em forma
resumida está amparada na legislação. No mérito, provido parcialmente o Recurso, reduzindo-se a
penalidade do AIIM 7147 para 610,54 UFIR, com fundamento no artigo 168, I, i da Lei 5626/85,
alterada pela Lei 6360/90, vigente à época do fato, e no artigo 147 do Decreto 11465/94 cuja
aplicação se faz por força do artigo 106 do Código Tributário Nacional, que permite retroagir quando
se aplique pena menos severa que a vigente. (Protoc. 21520/95 - Vídeo Company Locação e Comércio
Ltda - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 26/10/99).



ISSQN - Obrigação acessória - Nulidade da decisão de 1ª instância - Emissão de pré-julgamento -
Tributo recolhido - Base de cálculo estimada - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares pois a publicação da decisão de 1ª instância em
forma resumida tem amparo na legislação e não ocorreu pré-julgamento, mas sim manifestação
preparatória para a decisão. No mérito, negado provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário,
mantida a redução do AIIM 7313/01A e mantidos integralmente os AIIM 7313/02A, 01P, 02P, 03P e
04P por falta de comprovação das alegações do recurso e por ter sido a base de cálculo apurada por
meio de processo regular. Impedido de Votar por motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega
Tortello. (Protoc. 32568/92 - Escola de Educação Infantil Barãozinho S/C ME - Relator: Dagoberto
Silvério da Silva - 1ª Câmara - Julgado em 26/10/99).

IPTU - Taxa de Lixo - Valor venal - Ano de depreciação - Ilegalidade da Taxa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, nos termos do Voto Divergente, acolhida a aplicação da Súmula 01
desta JRT, para retornar a primeira instância a fim de declarar a motivação da decisão. (Protoc.
8125/91 - Durval Otero - Relator: Antonio Jonas - 3ªCâmara - Julgado em 28/10/99).

ISSQN - Número e tipo de profissionais habilitados - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, para manutenção integral
do lançamento, com a inclusão de todos os profissionais, sócios ou não, nos termos do Voto
Divergente. (Protoc. 34654/95 - Arthur Andersen Consultoria Fiscal e Financeira S/C Ltda - Relator:
Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 28/10/99).

TFF - Base de Cálculo - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por decisão da maioria, nos termos do Voto Divergente, negado provimento ao Recurso
Voluntário, vez que a legislação que rege a TFF e TLIF possuem outros critérios que aferem tais
lançamentos e não somente o número de empregados. (Protoc. 17425/95 - Clínica Médica Carvalhaes
S/C Ltda - Relator: Orlando José Gonçalves Bueno - 3ª Câmara - Julgado em 28/10/99).

ISSQN - Apresentação de documentos - Bi-penalização - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, provido o Recurso Voluntário por se tratar de autuação por
descumprimento à notificação idêntica à anterior, já devidamente punida. Impedida de votar por
motivos regimentais Catarina Gimenes. (Protoc. 11628/95 - Laboratório de Anál. Clínicas Dr.
J.A.Vozza Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - Plenária - Julgado em 18/11/99).

ISSQN - Irregularidade na representação - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso de Revisão, devendo retornar às Câmaras para que nova
decisão seja emitida, pois podem as falhas formais serem corrigidas a qualquer tempo. Impedido de
votar por motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 54680/92 - Construtora MHP
Ltda - Relator: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - Plenária - Julgado em 18/11/99).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Recurso de Revisão.
Decisão: Por decisão da maioria, não conhecido o Recurso de Revisão por não atender os requisitos da
Súmula 02 desta JRT. (Protoc. 10996/92 - Asil Adm. e Corret. de Seguros Iglésias S/C Ltda - Relator:
Antonio Jonas - Plenária - Julgado em 18/11/99).

IPTU - Notificação pessoal - Confisco - Critérios para atribuição de valor - Correção monetária - Base
de cálculo da taxa de lixo - Ano de depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a alegação de nulidade de notificação pela imprensa oficial, pois a
aplicação da referida Lei Orgânica Estadual já foi afastada, visto que o município de Campinas conta
desde 1990 com Lei Orgânica própria, de acordo com a Constituição Federal de 1988. No mérito, por
unanimidade, negado provimento ao recurso por falta de demonstração das alegações de confisco e
falta de capacidade contributiva, por atribuição do valor do imóvel através da média de valores das
características que levam à classificação do tipo/padrão do imóvel, por estar correto o uso da UFMC
para atualização de valor monetário que não significa ônus real ao contribuinte, por ser legal a base
de cálculo da taxa de lixo que não guarda identidade com a base de cálculo do IPTU. Quanto à
depreciação do imóvel, usando-se o método da média ponderada (Lei 8240/94), com os dados
colhidos pela Representação Fiscal (documentos de 1948, 1971 e 1995), deve ser usado o ano-base
de 1968. (Protoc. 5943/95 - Durval Otero - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em
09/11/99).

IPTU - Notificação pessoal - Confisco - Critérios para atribuição de valor - Correção monetária - Base



de cálculo da taxa de lixo - Ano de depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a alegação de nulidade da notificação pela imprensa oficial, pois a
aplicação da referida Lei Orgânica Estadual já foi afastada, visto que o município de Campinas conta
desde 1990 com Lei Orgânica própria, de acordo com a Constituição Federal de 1988. No mérito, por
unanimidade, negado provimento ao recurso por falta de demonstração das alegações de confisco e
falta de capacidade contributiva, por atribuição do valor do imóvel, através da média de valores das
características que levam à classificação do tipo/padrão do imóvel, por estar correto o uso da UFMC
para atualização de valor monetário que não significa ônus real ao contribuinte, por ser legal a base
de cálculo da taxa de lixo que não guarda identidade com a base de cálculo do IPTU. Quanto à
depreciação do imóvel, usando-se o método da média ponderada (Lei 8240/94), com os dados
colhidos pela Representação Fiscal (documentos de 1948, 1971 e 1995), deve ser usado o ano-base
de 1968. (Protoc. 9038/96 - Durval Otero - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em
09/11/99).

IPTU - Nulidade da decisão de 1ª instância - Ausência de verificação in loco - Valor venal maior que o
de mercado - Caráter pessoal do lançamento - Base de cálculo das taxas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso Voluntário de 13/12/91, por sua tempestividade e
acatada a preliminar de nulidade de decisão de 1ª instância com fundamento no artigo 210 da Lei
5626/85 (Código Tributário Municipal), e na Súmula 01 desta Junta, por não conter os elementos
mínimos e indispensáveis à sua validade, retornando o processo àquela instância para sanar vício.
(Protoc. 4778/91 - Marcos Antonio Benasse - Relator: Marcos Antonio Benasse - 1ª Câmara - Julgado
em 09/11/99).

TFF - Ausência de débitos - Legitimidade das Taxas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso Voluntário com base na legalidade da
exigência fiscal, com a manutenção do AIIM 4020/A. (Protoc. 27135/95 - Única Limpadora e
Dedetizadora Ltda - Relator: Orlando José Gonçalves Bueno - 3ª Câmara - Julgado em 10/11/99).

ISSQN - Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 5759 série "A",
tendo sido constatada divergência apenas nos fundamentos da decisão. A maioria apoiou o Voto
Divergente, que negou provimento por já ter sido indeferido administrativamente a imunidade
tributária alegada no recurso, em fase anterior ao lançamento recorrido. (Protoc. 15367/96 - Escola
Salesiana São José - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 10/11/99).

TFF - Duplicidade de lançamento - Recurso de Ofício
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, em razão da duplicidade de
lançamento, cancelado o AIIM 3697/A. (Protoc. 31607/95 - Auto Posto Stop Ltda - Relatora: Catarina
Gimenes - 3ªCâmara - Julgado em 10/11/99).

ISSQN - Arbitramento - Capacidade contributiva - Não apresentação de documentos - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, provido o Recurso Voluntário para cancelar o AIIM 4441/A, por
carência de melhor embasamento do trabalho fiscal, reservado à Fazenda Municipal efetuar nova
constituição do crédito tributário. (Protoc. 33391/96 - Hotéis Vila Rica S/A - Relator: Aparecido
Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 10/11/99).

ISSQN - Local da prestação do serviço de construção X estabelecimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por ficar provado a existência
de estabelecimento e efetiva prestação de serviço no município de Campinas. (Protoc. 30954/97 -
Lotus Serviços Técnicos Ltda - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 17/11/99).

IPTU e Taxas - Notificação pessoal - Confisco - Isonomia - Depreciação - Base de cálculo da Taxa de
Lixo e de Sinistro - Correção monetária pela UFMC - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a alegação de nulidade da notificação pela imprensa oficial, posto
que está prevista no artigo 233 do CTN. No mérito, negado provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do Voto da Relatora, por falta de demonstração das alegações de confisco e falta de
capacidade contributiva, por estar correto o uso da UFMC para atualização de valor monetário, o que
não significa agravamento do ônus ao contribuinte, por ser legal a base de cálculo da taxa de lixo e da
taxa de sinistros, por não ferir a isonomia o uso de alíquota diferenciadas, por rejeição às alegações
sobre depreciação. Impedido de votar por motivos regimentais Édison José Stahl. (Protoc. 7501/93 -
Durval Otero - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 17/11/99).



ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por considerar procedente o
levantamento efetuado pela fiscalização municipal, com base nos documentos de contrato social e
suas alterações. (Protoc. 39158/96 - Price Waterhouse Auditores Independentes - Relator: Jair
Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 17/11/99).

ISSQN - Serviço de transferência de fundos - Outros serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, em razão de não ser possível a tributação
pelos serviços de datilografia, estenografia exigidos com o auto de infração, em decorrência, negado
provimento ao Recurso de Ofício. (Protoc. 3875/89 - Unibanco União de Bancos Brasileiros S/C -
Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em 17/11/99).

ISSQN - Número e tipo de profissionais habilitados - Domicílio Fiscal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o lançamento de 1995,
com a exigência fiscal para cada um dos profissionais habilitados, sócios, empregados ou não, que
prestem serviços em nome da sociedade. (Protoc. 34653/95 - Arthur Andersen S/C - Relator:
Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 24/11/99)

TFF - Fato gerador - Efetivo exercício do Poder de Polícia - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso Voluntário, para manter o AIIM 3784,
série "A", com base na legalidade e quanto ao mérito pela ausência no processo de questionamento da
sua base de cálculo sobre o número de empregados, nos termos do Voto do Relator. (Protoc.
18878/95 - Laboratório de Patologia Clínica Dr. Franceschi Ltda - Relator: Orlando José Gonçalves
Bueno - 3ª Câmara - Julgado em 24/11/99).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Demolição com mão de obra própria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por não restar comprovado a
demolição com mão de obra própria. Mantida a notificação nº 950.003.763. (Protoc. 23408/96 - Encol
S/A Engenharia, Comércio e Indústria - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em
30/11/99).

ISSQN - Capitulação legal da infração - Arbitramento - Estimativa - Validade das provas - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, preliminarmente por estarem
corretas as capitulações legais utilizadas pelo Fisco. No mérito, negado provimento, por estar
comprovado a precisão do processo de arbitramento. Mantido o AIIM 3877 série "A". (Protoc. 3364/95
- Century Vídeo Locação e Comércio Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em
30/11/99).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Mão de obra da construção - Ausência da base de cálculo do
ISSQN - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por não restar comprovado a
utilização de mão de obra própria e de subempreitada para cobertura da Pauta Mínima. Negado
também provimento ao Recurso de Ofício, mantida a redução da notificação nº 950.000.042. (Protoc.
53725/95 - Encol S/A Engenharia, Comércio e Indústria - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara -
Julgado em 30/11/99).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário
Decisão - Por maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, com a manutenção do AIIM 379,
série "A", pela fundamentação no caráter empresarial da sociedade, excluída do tratamento
diferenciado do artigo 9º, parágrafo 3º do Decreto 406/68. Votou divergentemente Dr. Orlando J.G.
Bueno com base no enquadramento da atividade típica de médico, merecendo o benefício legal
conforme pretendido. (Protoc. 8709/95 - Camp Imagem Nuclear S/C Ltda - Relator: João Batista
Borges - 3ª Câmara - Julgado em 09/12/99).

IPTU e Taxa de Lixo - Notificação pessoal - Capacidade contributiva - Confisco - Classificação do
imóvel - Depreciação - Valor venal - Divisibilidade da Taxa de Lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, por carência de provas das alegações contra o lançamento de IPTU e por
restar provada a legalidade da cobrança da Taxa de Lixo, foi negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo-se o lançamento acrescido das alterações sugeridas pela Representação Fiscal à fls. 46.
(Protoc. 48119/93 - Durval Otero - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em



09/12/99).

IPTU e Taxa de Lixo - Notificação pessoal - Capacidade contributiva - Confisco - Classificação do
imóvel - Depreciação - Valor venal - Divisibilidade da Taxa de Lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, com a manutenção do
lançamento, por carência de provas contrárias a este e à legalidade da taxa de lixo. (Protoc. 9031/96
- Durval Otero - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 09/12/99).

ISSQN - Nulidade de decisão - Exclusão de vendas não comprovada - Ausência de regime especial -
Ausência de dolo - Penalização mais benéfica - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhido com provimento parcial o recurso voluntário para manter a
obrigação principal e reduzir a multa acessória do AIIM 387 série "A", por falta de comprovação
através de documentos fiscais, por aplicação de legislação mais benéfica (Decreto 11794/95) na multa
acessória. (Protoc. 21518/95 - Vídeo Zona Sul Locação e Comércio Ltda - Relator: João Batista Borges
- 3ª Câmara - Julgado em 09/12/99).

ISSQN - Nulidade de decisão - Construção própria X empreitada - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário e ao de Ofício, para manter a
decisão de 1ª instância, acolhendo-se a revisão do valor do crédito tributário e, no mérito, adotar as
razões do Fisco do enquadramento do contribuinte em atividade de empreitada e subempreitada.
(Protoc. 24907/95 - Encol S/A Engenharia, Comércio e Indústria - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara
- Julgado em 09/12/99).

ISSQN - Retroatividade de legislação - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso de Ofício pois a decisão que cancelou o lançamento se
utilizou de legislação posterior ao AIIM 1539/E, quando deveria ter sido utilizada a Pauta Fiscal de
12/93 (data do lançamento), prevista no Decreto 9827/89, para o devido abatimento na base de
cálculo das notas fiscais apresentadas por ocasião da impugnação. (Protoc. 62133/93 - Encol S/A -
Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 14/12/99).

ISSQN - Retroatividade da legislação - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso de Ofício e negado provimento ao Recurso Voluntário,
devendo ser utilizado para atualização dos valores a serem abatidos da base de cálculo: aos
documentos emitidos até 12/93, a Pauta Fiscal conforme Decreto 9827/89, e às Notas Fiscais 264,
266, 268, 272 e 274 (emitidas posteriormente) conforme disposto no Decreto 11442/94, conforme
Voto do Relator. (Protoc. 62134/93 - Encol S/A - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara
- 14/12/99).

ISSQN - Base de cálculo - Número de profissionais - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, mantendo-se, para o cálculo do tributo, o
número de sócios, mas alterando-se o número de empregados, para considerar apenas os habilitados
como contador, todos enquadrados no nível superior, nos termos do Voto Vista, por ser o ISS, neste
regime de lançamento, devido em função do número de profissionais habilitados, sócios ou não, sendo
irrelevante o fato de residirem ou não no domicílio fiscal. (Protoc. 31843/95 - Price Waterhouse
Auditores Independentes - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - 14/12/99).

ISSQN - Imunidade X Lançamento - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por não terem sido
comprovados os requisitos para a imunidade alegada. Mantido o AIIM 4378, série "A". (Protoc.
10718/96 - Soc. Evang. Beneficente de Campinas Hospital Samaritano - Relatora: Maria Odette Ferrari
Pregnolatto - 2ª Câmara - Julgado em 15/12/99).

IPTU e Taxas - Nulidade da decisão de 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, acatando a preliminar de nulidade da decisão
de 1ª instância, de acordo com a Súmula 01 desta Junta. (Protoc. 6300/91 - Carlos Antonio de
Almeida - Relatora: Marly Fontana Hoffmann - 2ª Câmara - Julgado em 15/12/99).

IPTU e Taxas - Notificação pessoal - Capacidade contributiva - Confisco - Valor venal - Depreciação -
Inconstitucionalidade da Taxa de Lixo - Correção pela UFMC - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o lançamento de IPTU
de 1995, rejeitadas as alegações de : - notificação pessoal, pois está prevista no artigo 233 do Código
Tributário Municipal, - capacidade contributiva, pois no caso do IPTU esta é objetiva e não subjetiva, -



confisco, por falta de demonstrações, tendo em vista que é matéria de fato, - valor venal, pois
apurado conforme os ditames da Lei 8240/94, em vigor para este lançamento, - depreciação, pois a
Lei 8240/94 prevê a vistoria para apurar a data do ano de depreciação, principalmente se há mais
edificações ou modificações no imóvel, quando se usa a média ponderada dos anos, fato ocorrido
neste imóvel, - inconstitucionalidade da taxa de lixo, por serem os serviços específicos e divisíveis,
cuja base de cálculo não se confunde com a dos impostos, - inconstitucionalidade da taxa de sinistros,
por se fundamentar em convênio praticado entre os municípios de Campinas e o Governo do Estado
de São Paulo, também divisível e específico, - correção monetária pela UFMC que se encontra
amparada na legislação vigente, não significa agravamento de ônus real ao contribuinte. Impedido de
votar por motivos regimentais Édison José Stahl. (Protoc. 5944/95 - Durval Otero - Relatora: Célia
Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 15/12/99).

ISSQN - Divergência entre julgamentos - Súmula 02 - Recurso de Revisão.
Decisão: Por decisão unânime, não conhecido o Recurso de Revisão por não atender os requisitos do
artigo 48 da Lei 8129/94 e da Súmula 02 desta Junta. (Protoc. 32169/95 - Laboratório de Anál.
Clínicas e Toxicológicas S/C Ltda - Relator: Antonio Jonas - Plenária - Julgado em 16/12/99).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão - Representação processual - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão por vício na representação processual,
pelo previsto no artigo 8º da Lei 8715/95 e por não atender aos requisitos da Súmula 02. (Protoc.
12355/95 - Instituto de Patologia de Campinas - Relator: José Norival Munhoz - Plenária - Julgado em
16/12/99).


