
IPTU e Taxas - Nulidade da decisão de 1ª instância - Confisco - Ilegalidade da taxa de lixo -
Depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância, por não se
aplicar a Lei Orgânica dos Municípios do Estado de São Paulo desde 1990, quando da promulgação da
Lei Orgânica do Município de Campinas. No mérito, rejeitadas por unanimidade as alegações de
confisco por falta de provas e da ilegalidade da taxa de lixo por usar base de cálculo distinta da base
do IPTU. Quanto à depreciação deve prevalecer o ano base de 1958 para os exercícios de 1991 a
1993, pelo uso da média ponderada, considerando-se os documentos apresentados no processo e as
previsões legais. Assim, provido parcialmente o recurso voluntário, para manter o lançamento de
IPTU, alterando-se apenas o ano de depreciação para 1958. (Protoc. 9718/92 - Durval Otero -
Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 20/01/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se o lançamento pelo regime de
homologação, pois consta do processo que o serviço é prestado indiretamente a terceiros,
diferenciando-se assim do atendimento pessoal dispendido por um médico em consulta. Além disso,
descabida a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos 11465/94 e 11794/95 que reproduzem a
Lista de Serviços do Decreto-Lei 406/68. Mantido o AIIM 520, série "A". (Protoc. 51586/95 - Centro de
Patologia Preventiva Câncer S/C Ltda - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado
em 20/01/2000).

TLIF/TFF - Nulidade da decisão de 1ª instância - Fato gerador das taxas - Base de cálculo - Efetiva
prestação do poder de polícia - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade de decisão de 1ª instância, pois não
infringe autorização legal, não se constituindo obstáculo à boa instrução do processo. Quanto ao
mérito, por maioria, negado provimento ao recurso, nos termos do Voto Divergente, pois o número de
empregados não é o único critério para quantificar a taxa e o exercício do poder de polícia é contínuo
e não se consubstancia apenas no ato de emissão ou renovação de alvarás. Além disso, há o dever do
Poder Público em lançar os tributos que souber devidos e ainda não atingidos pela decadência. Por
fim, o fato gerador da taxa não repousa na inscrição cadastral. Mantido o AIIM 7146, série "A".
(Protoc. 21519/95 - Vídeo Company Locação e Comércio Ltda - Relator: Dagoberto Silvério da Silva -
1ª Câmara - Julgado em 20/01/2000).

ISS - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, por erro formal na lavratura do auto de
infração, ressalvado a Fazenda Pública o dever de constituí-lo novamente, nos termos do artigo 173
do CTN. Impedido de votar por motivos regimentais Aparecido Zamignani. (Protoc. 8649/97 -
Laboratório de Anál. Clínicas Dr. Roberto F. do Amaral Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara
- Julgado em 02/02/2000).

ISSQN - Extravio de documentos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por entender que as
providências tomadas pelo recorrente não foram suficientes para comprovar a ausência de sua
responsabilidade, nos termos do Voto da Relatora. (Protoc. 17655/96 - Icamp Marcas e Patentes S/C
Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 02/02/00).

Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por ser a JRT incompetente
para julgar matéria de imunidade tributária, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 175/95 - Centro
Cultural Brasil Estados Unidos de Campinas - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em
02/02/2000).

IPTU - 2 decisões de 1ª instância - Nulidade da decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância com base na Súmula 01 da
JRT. (Protoc. 8127/91 - Durval Otero - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado
em 04/02/2000).

IPTU - 2 decisões de 1ª instância - Nulidade da decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância com base na Súmula 01 da
JRT. (Protoc. 5783/91 - Marco Antonio Benasse - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª
Câmara - Julgado em 04/02/2000).



ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Regime especial de Notas Fiscais - Obrigação acessória
- Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário, para manter a autuação em
parte, restando ao contribuinte recolher para o período de 01/93 a 02/94 multa equivalente a 70
UFMC, e de 03/94 a 12/94 multa equivalente a 30 UFMC, total do AIIM 100,000 UFMC,
correspondente a 610,5400 UFIR (Lei 8720/95). (Protoc. 21522/95 - Zelyvídeo Locação e Comércio
Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 09/02/2000).

IPTU - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não foi conhecido o Recurso pela sua intempestividade. (Protoc. 73291/97
- Walter Valbert - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 09/02/2000).

IPTU - Tipo Padrão do Imóvel - Taxa de Sinistro, isonomia - Taxa de Lixo, divisibilidade.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por estar correto o tipo - padrão do imóvel,
conforme declaração que consta no processo sobre seu uso comercial; por ter sido atendido o Princípio
da Isonomia no lançamento, além do artigo 156, parágrafo 1º, da Constituição Federal; por estar
correta a base de cálculo da Taxa de Lixo conforme Lei 6355/90, alterada pela Lei 8718/95, e ainda
por estarem atendidos os requisitos constitucionais; por estar regular a cobrança da Taxa de Sinistro
em função da Lei 6361/90 e do convênio firmado entre a PMC e o governo estadual, atendidos ainda
os artigos 77 do CTN e 145, inciso II da Constituição Federal. Mantido assim o lançamento para o
exercício de 1996, nos termos do voto do Relator. (Protoc. 29688/96 - Durval Otero - Relator: José
Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 15/02/2000).

ISS - Arbitramento - Local da Prestação dos Serviços - Regime de Lançamento.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por estar regular o arbitramento da base
de cálculo, conforme artigo 27 da Lei 8230/94 e 144, artigo 1º do CTN, correto o regime de
lançamento por homologação enquadrando-se as atividades no ítem 22 da Lista de Serviços, por ter
ocorrido efetivamente, o Fato Gerador, dentro do município de Campinas, conforme se depreende do
processo, sendo devido o ISSQN neste Fisco. Mantido o AIIM 419-A, nos termos do voto do Relator.
(Protoc. 30717/96 - ICAMP Marcas e Patentes S/C Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª
Câmara - Julgado em 15/02/2000).

ISSQN - Nulidade da Decisão de 1ª Instância - Retroatividade Benigna.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade, declarando-se válida a decisão de 1ª
instância, com base no artigo 159, parágrafo 1º do Decreto 11794/95. No mérito, provido
parcialmente o recurso, para aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte, retificando-se apenas
o ítem II do AIIM 386-A. (Protoc. 21517/95 - Vídeo Castelo Com. Locação Ltda - Relatora: Eunice
Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 15/02/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, com a manutenção do auto de
infração nº 807/96, vez que não restou demonstrada a relação médico-paciente, não fazendo juz ao
tratamento diferenciado previsto no parágrafo 3º, artigo 9º do DL 406/68. (Protoc. 28534/96 -
Medicina Nuclear de Campinas S/C Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em
17/02/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Recadastramento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, provido o Recurso Voluntário, por ter o contribuinte provado o seu
regular recadastramento. (Protoc. 388/95 - Sebastião Batista de Oliveira - Relatora: Catarina Gimenes
- 3ª Câmara - Julgado em 17/02/2000).

IPTU e Taxas - Valor venal do imóvel - Base de cálculo da taxa de Lixo - Fato gerador da Taxa de
Sinistro - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, nos termos do Voto Divergente, negado provimento ao Recurso
Voluntário, por não ter demonstrado o valor venal excessivo; pelo fato da base de cálculo da taxa de
coleta, remoção e destinação do lixo ser diferente da base de cálculo utilizada para o lançamento do
IPTU. Com relação a taxa de combate a sinistro, há divisibilidade e especificidade conforme determina
o artigo 77 do CTN, que também difere o fato gerador com o uso efetivo ou potencial do serviço.
(Protoc. 14466/91 - Heitor Regina - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em
17/02/2000).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Subempreitada - Construção civil - elaboração de projetos -



Restituição de valor pago a maior - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por decisão da maioria, provido parcialmente o Recurso Voluntário, facultado ao Poder
Público Municipal a constituição do crédito tributário relativo a diferença de 7% do valor do contrato
primitivo. Decisão por maioria de votos. Quanto ao recurso de Ofício e solicitação das devoluções,
negado provimento por decisão unânime. (Protoc. 39858/96 - Seta Engenharia e Agrimensura Ltda -
Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 22/02/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Alegações não comprovadas - Recurso Voluntário de Ofício.
Decisão: Negado provimento ao Recurso Voluntário e de Ofício, para manter o AIIM em sua
integridade, por não ter o contribuinte provado suas alegações, trazidas com o recurso apresentado.
(Protoc. 53807/96 - Sanobrás Saneamento e Obras Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª
Câmara - Julgado em 22/02/2000).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª Instância - Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Negado provimento ao Recurso Voluntário, tanto quanto a preliminar invocada, como
também pelo contribuinte não se enquadrar na Imunidade Tributária a que alude o artigo 150, IV da
CF e artigos 9º e 14º do CTN. Decisão unânime. (Protoc.29812/91 - Instituto Bucker de Educação S/C
Ltda - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em 22/02/2000).

IPTU - Valor venal excessivo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por não ter havido prova da
incorreção do valor venal atribuído pela PMC no exercício de l.997. (Protoc. 31756/97 - José de Assis
Faria - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 29/02/2000).

ISSQN - Lançamento por responsabilidade solidária - Ausência de previsão legal para base de cálculo
- Recolhimento de sub-empreitadas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário e de Ofício, por não haver o
recorrente comprovado o regular recolhimento do ISS relativo a subempreitada e por haver previsão
legal para estipulação da Pauta Mínima. (Protoc. 48382/94 - Escola Americana de Campinas - Relator:
Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 29/02/2000).

IPTU - Ano base de depreciação - Área construída - Taxa de coleta e remoção de lixo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, prevalecendo o ano base para
depreciação e a área construída conforme documentos apresentados no processo e as previsões
legais. Rejeitada a alegação sobre a taxa de lixo de acordo com a manifestação do Supremo Tribunal
Federal que reconheceu legal tal cobrança (Recurso Extraordinário 233.784-4). (Protoc. 5946/95 -
Durval Otero - Relatora: Kelma Eleneide T. Camargo - 3ª Câmara - Julgado em 29/02/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Falta de emissão de Notas Fiscais - Falta de recadastramento -
Prestação de serviços presumida - Forma de cálculo da multa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por terem sido constatadas a efetiva
prestação dos serviços, a falta de emissão de Notas Fiscais, a ausência de recadastramento. Mantido o
AIIM 420, série "A", por estar correto seu fundamento jurídico, devendo ser retificado o anexo 2 do
AIIM quando a forma de cálculo das penalidades dos ítens II.I e IV, nos termos do voto da Relatora.
Impedida de votar por motivos regimentais Lília Mara Pereira. (Protoc. 30716/96 - Icamp Marcas e
Patentes S/C Ltda - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 14/03/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Falta de emissão de Notas Fiscais - Ausência de Regime especial -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantido o lançamento do AIIM 2327/B por
falta de emissão de Notas Fiscais e por ausência do devido Regime Especial, e ainda com fundamento
no artigo 136 do CTN, nos termos do voto do Relator. (Protoc. 5487/97 - M & Parking Estacionamento
S/C Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 14/03/2000).

ISSQN - Fato gerador - Prêmio X serviço prestado - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por ter-se constatado a atividade de
intermediação/agenciamento de bens móveis, prevista no ítem 50 da Lista de Serviços, mantido o
lançamento por estar correto o AIIM 038, série "B". (Protoc. 10671/97 - Tempo Distribuidora de
Veículos Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 14/03/2000).

ISSQN - Decadência - Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ª instância que
reduziu o lançamento na parte em que houve efetiva comprovação da decadência. (Protoc. 27457/96
- Arquidiocese de Campinas - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em
14/03/2000).

ISSQN - Competência - Arbitramento - Local da prestação do serviço - Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto à preliminar, rejeitada por unanimidade, por ter sido o auto lavrado por agente
capaz. No mérito, por unanimidade, negado provimento ao recurso por falta de comprovação das
alegações do recorrente, por ter ocorrido o fato gerador e por estar correto o arbitramento efetuado
pela fiscalização. (Protoc. 40504/90 - Isaac Ferreira da Silva - Treinobrás - Relator: Aparecido
Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 15/03/2000).

ISSQN - Recolhimento fora de prazo - Retroatividade benigna da Lei Tributária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso, para reduzir a multa para 60% do valor
do imposto conforme Lei 9577/97 e artigo 106, II "c" do CTN. (Protoc. 53805/96 - Sanobrás
Saneamento e Obras Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 15/03/2000).

IPTU - Notificação pessoal - Confisco - Isonomia - Alíquota - Requisitos do CTN - Cancelamento da
Taxa de Lixo retroativo - Valor venal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso, mantido o lançamento por falta de
comprovação das alegações de confisco, de isonomia, por estarem atendidos os requisitos mínimos do
CTN 32 parágrafo 1º e por falta de amparo geral na legislação em vigor para os demais pedidos do
contribuinte. (Protoc. 9661/93 - Durval Otero - Relatora: Kelma Eleneide T. Camargo - 3ª Câmara -
Julgado em 15/03/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso por estar correto o Regime de Lançamento
utilizado no auto de infração com base na Lei 6893 de 1991, nos termos do voto do Relator. Impedido
de votar por motivos regimentais Aparecido Zamignani. (Protoc. 12088/97 - Lab. Anál. Clínicas Ramos
de Souza S/C Ltda - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 15/03/2000).

ISSQN - Isenção - Requisitos legais - Vigência da Lei - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, por não mais vigorar à época a
Lei 6683/91, e ainda que assim fosse, não se encontravam preenchidos os requisitos legais para a
concessão da isenção. Quanto ao pedido de remissão, não está dentro da competência da Junta,
motivo pelo qual não foi conhecido. Tudo nos termos do voto do Relator. (Protoc. 26997/97 - Hospital
e Maternidade Albert Sabin Ltda - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em
28/03/2000).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Decadência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso voluntário, devendo ser deduzido do valor
constante na decisão de lª instância, o correspondente às Notas Fiscais de Serviço do período de
01/84 a 12/87, encontradas no processo, devidamente atualizadas, por ter o período decadencial se
iniciado quando a Administração Municipal tomou conhecimento da área a ser regularizada. (Protoc.
46232/95 - Soc. Recreativa Benef. Bonfim Futebol Clube - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara -
Julgado em 18/04/2000).

IPTU - Aerofoto - Valor da construção - Área e tipo-padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício para manter a decisão de 1ª
instância que alterou o lançamento após submeter os dados colhidos em vistoria ao imóvel à Lei
8240/94 e suas alterações. (Protoc. 8100474/97 - Ernani Coutinho Dantas - Relatora: Eunice Salete
Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 18/04/2000).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão - 3 multas por não atender intimações - Recurso de
Revisão.
Decisão: Por decisão unânime, não conhecido o Recurso de Revisão por não apresentar paradigma da
divergência. (Protoc. 12615/95 - Laboratório de Análises Clínicas Dr. J.A.Vozza Ltda - Relatora:
Catarina Gimenes - Plenária - Julgado em 19/04/2000).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, não conhecido o Recurso de Revisão por não apresentar paradigma da
divergência. (Protoc. 11002/95 - Lab. de Análises Clínicas Dr. Rogério Burnier Ltda - Relatora:



Catarina Gimenes - Plenária - Julgado em 19/04/2000).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão unânime, não conhecido o Recurso de Revisão por não apresentar paradigma da
divergência. (Protoc. 34856/95 - Price Waterhouse Serviços de Contabilidade - Relator: José Norival
Munhoz - Plenária - Julgado em 19/04/2000).

ISSQN - Número do processo na publicação - Juntada de documentos - Regime de lançamento -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa: por erro no número
do processo na publicação da decisão de 1ª instância pois o contribuinte de fato exerceu seu amplo
direito à defesa, e pela juntada de documentos pela fiscalização após a autuação, pois não alterou a
essência dos fatos. Fica adiada a decisão do mérito por ter havido pedido de vista durante os debates.
(Protoc. 40448/95 - Centro de Oncologia Campinas - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara -
Julgado em 03/05/2000).

ISSQN - Falta de fundamentação da decisão de 1ª instância - Venda de mercadorias X prestação de
serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso por entender estar correto o AIIM e por
estar caracterizada a prestação de serviços e não a venda de mercadorias. (Protoc. 43229/96 - Palácio
das Cópias Papelaria - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 03/05/2000).

IPTU - Valor venal excessivo - Lançamento territorial ao invés de predial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, reformando a decisão de 1ª instância,
lançando o IPTU de 1998 como predial, classificado no tipo/padrão F 2..0, com área construída total
de 355,26 M2 e ano base de depreciação 1997. (Protoc. 13582/98 - Zulmiro José Furlan - Relatora:
Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 03/05/2000).

IPTU - Lançamento territorial X predial - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, em face da modificação do
lançamento de territorial para imóvel construído. (Protoc. 8100069/98 - Alfredo de Arruda Pereira -
Relatora : Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 04/05/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Bi-tributação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário por estar caracterizada a
atividade empresarial, estando o contribuinte classificado no ítem 2 da Lista de Serviços, D.L. 406/68,
não havendo também a bi-tributação. Mantido o AIIM nº 3782. (Protoc. 18877/95 - Laboratório de
Patologia Clínica Dr. Franceschi Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em
11/05/2000).

ISSQN - Construção Civil - Responsabilidade solidária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário por estar caracterizado o não
recolhimento do ISS por responsabilidade solidária. Mantido o lançamento pois não suplantou o valor
da Pauta Mínima elaborada pelo SINDUSCOM, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 54153/95 -
Abramides Engenharia Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 11/05/2000).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Infração continuada - Ausência de dano ao erário
municipal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade e provido parcialmente o Recurso
Voluntário, reformando a decisão de 1ª instância, reduzindo as multas impostas nos ítens 5 a 9 do
AIIM e alterando-se a capitulação legal das infrações nos termos do Voto do Relator.(Protoc. 30964/96
- Cem por Cento Vídeo e Informática Ltda - 3ª Câmara - Julgado em 11/05/2000).

IPTU - Área construída - Ano-base de depreciação - Inconstitucionalidade da taxa de lixo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário. Mantida a área
construída, pois não houve demonstração da alegação e mantida a taxa de coleta, remoção e
destinação do lixo, pois não foi comprovada a ilegalidade de sua base de cálculo. Por fim, retificada a
decisão do Diretor do DRI quanto a depreciação do imóvel, com base no artigo 149, inciso VIII do
CTN, passando a ser aplicado o ano-base de 1968, nos termos do Voto Divergente. Impedida de votar
por motivos regimentais Catarina Gimenes. (Protoc. 57688/96 - Durval Otero - Relator: Antonio Jonas
- 3ª Câmara - Julgado em 11/05/2000).



ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância com base no
artigo 66 da Lei 8230/94 e no parágrafo 4º do artigo 159 do Decreto 11794/95, nos termos do voto
da Relatora. Quanto ao mérito, retirado de Pauto pela Relatora. Impedido de votar por motivos
regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 53853/95 - Campiclínicas S/C Ltda - Relatora:
Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 16/05/2000).

ISSQN - Representação processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Preliminarmente, por unanimidade, conhecido o recurso tendo sido suprida a falha na
representação processual com base nos artigos 150 e 1296 do Código Civil Brasileiro. Quanto ao
mérito, retirado de Pauta pelo Relator. (Protoc. 22693/95 - Wizard Livros e Consultoria - Relator:
Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 16/05/2000).

ISSQN - Recadastramento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, por ter sido comprovado que à época da
notificação o contribuinte já havia iniciado os procedimentos necessários ao seu recadastramento,
cancelando-se portanto o AIIM 3853, série "A". (Protoc. 387/95 - Sebastião Batista de Oliveira -
Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 16/05/2000).

ISSQN - Isenção - Remissão - Parcelamento - Espontaneidade - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que cancelou o AIIM 238, série "A", sem prejuízo da lavratura de novo auto. Quanto à
fundamentação da decisão, foi apoiada pela maioria a do Voto Vista, que se baseou no vício formal do
lançamento. (Protoc. 44856/94 - Escola Evolução S/C Ltda - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª
Câmara - Julgado em 16/05/2000).

IPTU e taxas imobiliárias - Requisitos para o lançamento de IPTU - Alíquota - Taxa de sinistro
indevida - Desmembramento de área - Extinção do crédito tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o mérito do recurso, nos termos do voto do Relator, por
extinção do crédito tributário nas modalidades dos incisos I, II, VI e IX do art.156 do Código Tributário
Nacional, conforme constatado no protocolado 10304/87, referente ao mesmo tributo e ao mesmo
imóvel. (Protoc. 23816/91 - Jandyra Pamplona de Oliveira - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello -
Plenária - Julgado em 18/05/2000).

ISSQN - Imunidade - Requisitos legais - Identificação do sujeito passivo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, provido o recurso por não restar comprovado que o autuado não
preencheu os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade, cancelando-se o lançamento
contido no AIIM 7427, série "A". Impedido de votar por motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega
Tortello. (Protoc. 47042/94 - Instituto Paulista de Ensino - IPE - Relator: Jair Domingos Bonatto -
Plenária - Julgado em 18/05/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Foi requerido pelo Patrono a juntada de alteração contratual do requerente regularizando a
postulação processual. No mérito, foi julgado improcedente o recurso voluntário por decisão unânime,
com a emenda do voto do Sr. Relator que se considerou competente para proferir sua decisão.
(Protoc. 5847/96 - J.F. Laboratório de Patologia Animal S/C Ltda - Relator: Édison José Stahl - 2ª
Câmara - Julgado em 15/06/2000).

ISSQN - Isenção da Lei 6163/89 - Vigência de lei - Recurso Voluntário.
Decisão: Negado provimento ao Recurso Voluntário por não atender à legislação vigente à época da
prestação dos serviços. Decisão unânime. (Protoc. 54680/92 - Construtora MHP Ltda - Relator: Édison
José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em 15/06/2000).

TFF - Recolhimento parcial antes da ação fiscal - Recurso Voluntário.
Decisão: Provido o Recurso Voluntário com o cancelamento do AIIM 04246, ´série "A", reservando-se
à Municipalidade de Campinas o direito de novo procedimento fiscal se assim julgar necessário.
Decisão unânime nos termos do voto do Relator. (Protoc. 30712/96 - Teadit Juntas S/A - Relator: Jair
Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 15/06/2000).

ISSQN - Preclusão administrativa - Recurso Voluntário.
Decisão: Julgado o recurso precluso em face do não atendimento às leis municipais que determinam a



apresentação de um recurso para cada auto de infração. Decisão não unânime. Neste processo deixou
de votar a Conselheira Marilza Bertin por se julgar impedida por ter autuado no processo
anteriormente.(Protoc. 34206/95 - Alvorada Cinematográfica Internacional - Relator: Osvijomar
Seixas Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 15/06/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Bi - tributação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM 03783, por
entender que as atividades desenvolvidas em tendo caráter empresarial, se enquadra no ítem 2 da
Lista de Serviços do Decreto-Lei 406/68, portanto sendo tributada pelo Regime de Homologação e não
por alíquotas fixas. (Protoc. 18879/95 - Laboratório Médico Dr. Antonio Carlos Bacilli S/C Ltda -
Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 29/06/2000).

ISSQN - Falta de inscrição no cadastro municipal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantido o AIIM nº 754, em
razão do recorrente reconhecer o seu não cadastramento no prazo legal perante o cadastro municipal,
atribuindo o fato a terceiros, bem como a comprovação de não emissão de notas fiscais pelo
contribuinte no período mencionado no AIIM. (Protoc. 29896/98 - Ducatti & Martins S/C Ltda -
Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 29/06/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Não apresentação de documentos fiscais - Ausência de dolo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário após rejeitada a preliminar de
nulidade da decisão de 1ª instância, no sentido de: tornar nulo o ítem I do AIIM; manutenção na
íntegra do ítem 2 e, finalmente dar provimento parcial aos ítens 4, 5 e 6 nos termos do voto do
Relator. (Protoc. 16042/96 - Cem por Cento Vídeo e Informática Ltda - Relator: Aparecido Zamignani -
3ª Câmara - Julgado em 29/06/2000).

ISSQN - Arbitramento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que excluiu do AIIM o arbritramento efetuado em razão do contribuinte ter apresentado a
documentação fiscal. (Protoc. 19042/96 - Rosa & Bertoni Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª
Câmara - Julgado em 29/06/2000).

ISSQN - Regime de lançamento - Recolhimento parcial - Confisco - Diligência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado o pedido de juntada de memoriais ao processo, solicitado durante a
sustentação oral, por força do artigo 8º da Lei 8715/95. Negado também, por unanimidade, o pedido
de diligência, efetuado durante a sustentação oral, por não restar comprovada sua necessidade para o
julgamento do mérito do recurso. Quanto ao mérito, por unanimidade, negado provimento, por não
restar comprovado o caráter pessoal do serviço prestado, mantido o AIIM 7070, série "A". (Protoc.
35882/95 - Penna & Augusti S/C Ltda - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado
em 06/07/2000).

ISSQN - Imunidade X incidência do ISS - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, em preliminar, decidiu-se adentrar à análise da imunidade, conforme solicita o
recurso, por se tratar de pressuposto básico ao mérito do lançamento. Na decisão desse mérito, por
maioria, provido o recurso, por terem sido atendidos os requisitos constitucionais e os do Código
Tributário Nacional, necessários à caracterização da imunidade. Cancelado o AIIM 2476, ´série "B".
(Protoc. 21548/97 - Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora - 1ª Câmara - Julgado em
06/07/2000).

ISSQN - Pauta mínima para o serviço de construção - Abatimento de valores - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por falta de comprovação de que o valor do
serviço prestado fora diferente do estipulado pela Pauta Mínima vigente, que, assim prevalece como
base de cálculo, e também por ter a lei municipal efetivamente delegado à Secretaria de Finanças a
competência para fixar tal Pauta. Reduzido o lançamento, por ter sido acatada a proposta da
Coordenadoria de Fiscalização, endossada inclusive na manifestação da representação Fiscal,
abatendo-se do valor inicial o total das Notas Fiscais de Serviços apresentadas e atualizadas,
conforme documento de fls. 852. (Protoc. 42592/95 - Barros Pimentel Engenharia e Comércio Ltda -
Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 06/07/2000).

ISSQN - Emissão de Nota Fiscal diária - Recolhimento de ISS comprovado - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, por estar correta a decisão



recorrida, a qual manteve apenas a multa por descumprimento de obrigação acessória constatada,
pois, quanto à obrigação principal, ficou comprovado no processo o recolhimento do ISS constante do
ítem l.l do auto de infração e a compensação do ISS do ítem l.2. (Protoc. 14103/95 - CPC Vídeo e
Informática Ltda - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 06/07/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Limitação de aplicação de multa - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso de Revisão, reduzido o valor da autuação para 9760 UFIR,
por não ter havido prejuízo à Administração Fazendária, nem vantagens ao recorrente ou a terceiros,
considerando-se a capacidade contributiva do recorrente, nos termos do voto divergente. (Protoc.
61766/97 - ADP Systems Empresa de Computação S/A - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - Plenária -
Julgado em 11/07/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Ausência de dolo - Responsabilidade objetiva - Forma de cálculo -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso voluntário, reduzindo-se as multas
impostas, nos termos do Voto do Relator, para atender corretamente ao disposto nos incisos III e V do
artigo 57 da Lei 8230/94. (Protoc. 36333/96 - Adilson Raimundo Machado - Relator: Aparecido
Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 13/07/2000).

IPTU - Situação de fato - Valor venal X capacidade contributiva - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância, face a constatação da situação de fato do imóvel, conforme perícia no local. (Protoc.
14735/98 - José Nunes Lopes - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 13/07/2000).

ISSQN - Cópias de documentos - Confecção de manuais - Prestação de serviço X Venda de
mercadorias - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso voluntário, com base no Voto da Relatora,
no sentido de tributar o ISSQN sobre as notas fiscais 51 a 60 referentes apenas ao serviço de cópias,
visto que a confecção de manuais está fora da incidência tributária municipal. (Protoc. 49453/96 -
Formigari & Formigieri Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 13/07/2000).

ISSQN - Emissão de Nota Fiscal sem fato gerador - Recebimento de prêmio - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, excluindo-se da tributação a Nota
Fiscal nº 001, relativa a prêmio recebido pelo contribuinte, reduzido o AIIM 982, série "A" nos termos
do Voto da Relatora. (Protoc. 6794/97 - Cecan Produções Artísticas S/C Ltda - Relatora: Catarina
Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 13/07/2000).

IPTU - Valor do m2 do terreno - Taxa de lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o valor do M2 de
terreno por estar de acordo com o Mapa de Valores do Município (Lei 8240/94, alterada pela Lei
8711/95) e mantendo também o lançamento da taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, por
estar provada a prestação deste serviço, em conformidade com o artigo 77 do CTN. (Protoc. 43393/96
- Antonio Carlos Bellini - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 13/07/2000).

ISSQN - Representação processual - Nulidade da decisão de 1ª instância - Franquia de assessoria -
Dupla penalização (acessória e principal) - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso após sanado vício na representação processual.
Rejeitada pela mesa a arguição de nulidade da decisão de 1ª instância, com base no artigo 159
parágrafo 4º do Decreto 11794/95. No mérito, negado provimento ao recurso, por ter havido duas
condutas infracionais que geraram distintas penalidades e pelo fato de que a cessão de marca e
assessoria aos franqueados configura fato gerador do ISSQN, por decisão unânime. Mantido, portanto,
o AIIM 3942, série "A". (Protoc. 22693/95 - Wizard Livros e Consultoria - Relator: Antonio Carlos
Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 18/07/2000).

ISSQN - Nulidade da notificação - Obrigação acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por terem sido as notificações devidamente
entregues a preposto do contribuinte e por não terem sido atendidas, configurando assim, infração à
obrigação acessória. (Protoc. 6169/97 - Suprema Segurança Patrimonial Ltda - Relator: José Norival
Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 18/07/2000).

ISSQN - Espontaneidade - Compensação/encontro de contas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ª instância, por



entender que a alegada espontaneidade do contribuinte ficou prejudicada em razão do início da
fiscalização ser anterior ao pedido de compensação/encontro de contas entre os tributos devidos e o
crédito do contribuinte junto a municipalidade, mantido o AIIM 7475, série "A". (Protoc. 33438/96 -
Lix Empreendimentos e Construções Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em
26/07/2000).

ISSQN - Responsabilidade solidária X Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, por entender que a imunidade não tem
aplicação em se tratando de lançamento por responsabilidade solidária, nos termos do Voto Vista.
(Protoc. 19888/95 - Lar Escola Nossa Senhora do Calvário - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara -
Julgado em 26/07/2000).

IPTU - Revisão - Situação de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância alicerçada na situação de fato constatada através de diligência no local. (Protoc. 12830/98 -
Santo Magrin - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 26/07/2000).

IPTU - Revisão - Situação de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância alicerçada na situação de fato constatada através de diligência no local. (Protoc. 6335/98 -
Jorge Luiz Machado - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 26/07/2000).

IPTU - Valor venal - Inconstitucionalidade das Taxas de Lixo e de Sinistro - Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto ao valor venal do imóvel, dado provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo que houve um erro de lançamento, determinando a retificação do tipo/padrão de
construção de C2.0 (comercial-horizontal, com acabamento médio), para C1.0 (comercial-horizontal,
com acabamento simples) no exercício de 1991. Quanto às taxas de coleta, remoção e destinação de
lixo e de combate a sinistros, negado provimento, por unanimidade, por entender que os lançamentos
encontram-se em conformidade com o artigo 77 do CTN e com as leis municipais 6355/90 e 6361/90,
respectivamente, pois a base de cálculo das referidas taxas não se confunde com a do IPTU, que é o
valor venal do imóvel. (Protoc. 16707/91 - Valter de Oliveira - Relator: Osvijomar de Seixas Queiroz
Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 27/07/2000).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Decadência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso voluntário, nos termos do Voto do Relator, por não ter a
municipalidade comprovado a constituição do crédito tributário dentro do prazo decadencial, cancelado
o lançamento. (Protoc. 26313/96 - Santuário do Menino Jesus de Praga - Relator: Jair Domingos
Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 27/07/2000).

ISSQN - Requisitos da Súmula 2 - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão, por não ter sido constatada a alegada
divergência, pois as situações constantes nos processos comparados não são inteiramente
semelhantes, provocando diferentes decisões entre si, com coerência. (Protoc. 12725/95 - Lab. Anál.
Clínicas Dr. Rogério Burnier Ltda - Relator: João Batista Borges - Plenária - Julgado em 03/08/2000).

TFF - Legalidade do tributo - Base de cálculo - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso de Revisão, mantida a decisão da 2ª Câmara
que cancelou o AIIM 388 série "A" que se baseou no número de empregados do contribuinte para
efetuar o lançamento, nos termos do Voto Divergente de Osvijomar de Seixas Queiroz Jr. (Protoc.
21521/95 - Zelyvídeo Locação e Comércio Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - Plenária - Julgado
em 03/08/2000).

IPTU - Código de Obras X Código Tributário Municipal - Retroatividade do lançamento - Matéria
tributável - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso de Ofício, alterando-se a decisão recorrida, para tributar, nos
exercícios de 1998 e 1999, 174 M2 de área construída padrão A.3.0, com ano base de depreciação
1984, nos termos do Voto do Relator, que acatou os dados colhidos na vistoria de 12/98, a qual
verificou que dentro da área total de 280 M2 havia 106 M2 em ruínas. Por falta de comprovação exata
dos fatos para os exercícios anteriores, ficam inalterados os lançamentos de 1995, 1996 e 1997.
(Protoc. 12063/98 - Armindo de Almeida - Relator: Antonio Carlos Nòbrega Tortello - 1ª Câmara -
Julgado em 08/08/2000).



IPTU - Tipo padrão - Metragem - Ano de depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso de Ofício, alterando-se a decisão de 1ª instância que se
baseou em informações equivocadas, nos termos do Voto da Relatora, para que seja tributado nos
exercícios de 1995 e 1996 a área construída de 140,5 M2, no tipo padrão A2.8, com ano base para
depreciação 1991, e terreno de 300 M2. Nos exercícios de 1997, 1998 e 1999 deve ser tributada a
área construída de 275,71 M2, no mesmo tipo padrão, com ano de depreciação 1993, na mesma área
de terreno. (Protoc. 31562/98 - Paulo Lúcio da Silva - Relatora: Eunice Salete Migliani Lellis - 1ª
Câmara - Julgado em 08/08/2000).

ISSQN - Imunidade - Isenção - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por não estar comprovado que o
contribuinte dedica-se à exploração de empresa jornalística, ao contrário, os serviços prestados foram
de consultoria, avaliações, agenciamento e intermediação de veiculação de publicidade e serviços
gráficos. Mantido o AIIM 00063, série "B". (Protoc. 47831/96 - RSA Multicomunicações Ltda - Relator:
Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 09/08/2000).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Presunção - Recurso de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário, mantido
o lançamento 264/95, eis que o contribuinte não comprovou documentalmente o pagamento do
tributo pela construtora responsável pela obra; o lançamento efetivou-se não com base em presunção
e sim nos apontamentos existentes no Departamento de Receitas Imobiliárias. (Protoc. 42943/95 -
Teadit Juntas S/A - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 09/08/2000).

IPTU - Revisão de lançamento - Erro de fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão da maioria, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância, em conformidade com o Voto do Relator, eis que constatado erro de fato no lançamento.
(Protoc. 36304/98 - Elza de Oliveira Benedito - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em
09/08/2000).

ISSQN - Obrigação acessória - Falta de recolhimento - Capacidade contributiva - Dolo - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância, eis que comprovado o recolhimento dos tributos, a ausência de dolo e a inexistência de
dano ao erário municipal, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 14104/95 - CPC Vídeo e Informática
Ltda - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 09/08/2000).

IPTU - Revisão de lançamento - Nulidade do lançamento - Erro de fato - Progressividade - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário, acolhida a preliminar de erro de fato no
lançamento impugnado, declarando-se nulo, consequentemente devendo a Fazenda Pública efetuar
novos lançamentos de conformidade com o Voto da Relatora. (Protoc. 56249/96 - Boris Raskin -
Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 09/08/2000).

ISSQN - Lançamento direto - Número de profissionais para a base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, de acordo com o Voto do
Relator, por não ter o contribuinte provado o número de profissionais que serviram de base de cálculo.
Mantido o lançamento. (Protoc. 59759/97 - Martins e Sálvia Advogados - Relator: Celcimar Cardoso
Garcia - 2ª Câmara - Julgado em 17/08/2000).

ISSQN - Reponsabilidade solidária - Valor de notas fiscais abaixo da Pauta Mínima - Recurso de Ofício
e Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, nos termos do Voto do Relator, por não ter o
contribuinte exibido notas fiscais de prestação de serviços que completasse a exigência contida na
pauta fiscal. (Protoc. 17663/95 - Abramides Engenharia Ltda - Relator: Celcimar Cardoso Garcia - 2ª
Câmara - Julgado em 17/08/00).

IPTU - Tipo - Padrão - Valor do M2 de construção - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, nos termos do Voto do Relator,
pela correção do enquadramento do imóvel, mantido o lançamento nos termos da decisão de 1ª
instância. (Protoc. 46954/98 - Nelson Lopes das Neves - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara -
Julgado em 17/08/00).



IVVC - Apresentação de documentos - Falta de previsão legal para a penalidade - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, nos termos do Voto do Relator,
por erro de capitulação contido no auto de infração. Mantida a decisão de 1ª instância que cancelou o
auto. (Protoc. 16041/96 - Auto Posto Joaquim0 Egídio Ltda - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara -
Julgado em 17/08/00).

ISSQN - Local da prestação do serviço - Estabelecimento prestador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, eis que comprovado a
existência de estabelecimento na cidade de Campinas da empresa recorrente onde exercia suas
atividades, inclusive com a municipalidade de Campinas.Mantido o AIIM 2645, série "B", nos termos
do Voto do Relator. (Protoc. 13247/99 - Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda - Relator:
Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 30/08/00).

IPTU - Revisão de lançamento - Área construída - Padrão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, em razão de diligência realizada
no local, onde constatou-se a área correta, inclusive com a elaboração de croqui com a classificação
no padrão A3.6 de acordo com a Lei 8240/94, nos termos do Voto do Relator. Mantido o lançamento.
(Protoc. 7172/96 - Antonio Fernando Abrahão - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado
em 30/08/00).

ISSQN - Regime de lançamento - Espontaneidade - Parcelamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, eis que na modalidade de
lançamento pelo Regime de Homologação, o tributo deve ser apurado e recolhido pelo devedor,
posteriormente submetido ao crivo do fisco; não há espontaneidade após o início da fiscalização.
Mantido o AIIM 432, série "A" nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 26412/95 - Diretiva Publicidade
e Eventos Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 30/08/00).

IVVC - Erro de fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, eis que comprovado o
recolhimento do imposto pelo contribuinte tão somente nas guias de fls. 38; ressalvando ao
contribuinte a busca do reconhecimento dos demais recolhimentos por outros canais, nos termos do
Voto do Relator. (Protoc. 55827/96 - Comercial Jardim Aurélia de Campinas Ltda - Relator: João
Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 30/08/00).

ISSQN - Parcelamento - Princípio da espontaneidade - Recurso de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento aos Recursos Voluntário e de Ofício, conforme Voto da
Sra. Relatora, que deixou evidenciado que o contribuinte não pode mais se beneficiar do instituto da
espontaneidade, visto que ação fiscal se iniciou em data posterior ao indeferimento do parcelamento
solicitado, conforme notificação pela imprensa oficial. Mantida a decisão de 1ª instância. (Protoc.
21191/97 - A Oficina de Cópias Serviços Gráficos Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 2ª Câmara - Julgado
em 12/09/00).

ISSQN - Local da lavratura do auto - Imunidade - Distribuição de rendas - Cerceamento de defesa -
Falta de recolhimento do ISSQN exercício de 1993 - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de nulidade do lançamento pelo local da lavratura do
auto e por inexistir direito adquirido sobre reconhecimento da imunidade tributária. Quanto ao mérito,
por votação unânime, provido o recurso voluntário, por não restar demonstrada a distrbuição de
lucros no exercício de 1993, restando cumpridos todos os requisitos do artigo 14 do CTN para o
reconhecimento da imunidade, tal como já havia feito o Departamento de Receitas Imobiliárias para o
mesmo exercício. Cancelado o AIIM 7148, série "A". (Protoc. 25330/95 - Lar Escola Nossa Senhora do
Calvário - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 12/09/00).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância pela Súmula 01 - Confisco - Multas elevadas - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, quanto a preliminar apresentada de nulidade da decisão de 1ª instância
administrativa, restou afastada em razão de não ficar caracterizado o cerceamento de defesa nos
moldes do voto da Relatora. Quanto ao mérito, por maioria, foi vencedor o voto do Conselheiro
Celcimar Cardoso Garcia, com voto de desempate pelo presidente da mesa, nos termos do artigo 34
do Decreto 11992/95, dando provimento parcial ao recurso que ficou assim decidido:

a) afastar o ítem V do auto de infração, por não se enquadrar nos precisos termos da Lei, de acordo
com o Voto da Relatora;



b) excluir os ítens II e IV, por se entender não haver definição da infração nos exatos termos da Lei:

c) reduzir o ítem III do auto, aplicando-se a multa prevista no artigo 57, III, "d" da Lei 8230/94, com
a nova redação dada pela Lei 9577/97, que estabelece 10 (dez) UFIR por mês ou fração de mês por
atraso, por ser esta a mais benéfica ao contribuinte.

d) mantém-se em sua integridade apenas o ítem I do auto de infração, em vista de seu
descumprimento.(Protoc.19819/96 - Carlos E.Zini Areas ME - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 2ª
Câmara - Julgado em 12/09/00).

ISSQN - Obrigação acessória - Nulidade da decisão de 1ª instância - Infração continuada - Relevação
de penalidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, quanto a preliminar arguida de nulidade da decisão de 1ª instância,
negado provimento. No mérito, por decisão da maioria, negado provimento ao recurso voluntário, nos
termos do Voto do Relator, por ter o recorrente reconhecido o cometimento das infrações capituladas
no auto. Mantido o AIIM 390, série "B". (Protoc. 41881/97 - Hemolab Análises Clínicas S/C Ltda -
Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 13/09/00).

ISSQN - Ingressos de cortesia - Dação em pagamento - Recurso de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso de Ofício no sentido de anular a decisão de 1ª instância,
mantida a notificação nº 29214 na íntegra, em razão dos convites/ingressos de cortesia terem sido
utilizados como moeda de pagamento do contrato de locação firmado entre o recorrente e Extra
Hipermercado. (Protoc. 68597/97 - Thermas Regional das Águas de São Pedro - Relator: Aparecido
Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 13/09/99).

ISSQN - Construção civil - Base de cálculo - Padrão de construção - Recurso de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, por entender que a matéria atacada
restringe-se a fatos, contrariando o permissivo do artigo 159, parágrafo 1º do RISS. Também por
unanimidade, provido o recurso voluntário no sentido de se reduzir o imposto lançado face a vistoria
realizada, em conformidade com o voto da Relatora. (Protoc. 33417/97 - Manoel Francisco Conejo
Lopes - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 13/09/00).

IPTU - Revisão - Compensação/devolução - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Ofício, principalmente porque a Junta de
Recursos Tributários não tem competência para apreciar questões relativas a compensação de tributos
ou devolução dos mesmos (artigo 5º da Lei 8129/94). Ademais, os lançamentos estão extintos face o
pagamento dos tributos sem ressalvas. (Protoc. 27626/99 - Emílio Pieri Indústria e Comércio Ltda -
Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 13/09/00).

ISSQN - Local da prestação X local do recolhimento - Estabelecimento prestador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, mantido o AIIM 2473, série "B",
por ficar constatado que efetivamente o recorrente possuia filial nesta cidade, de onde comandava os
serviços aqui prestados, que em última análise é considerado o estabelecimento prestador dos
serviços, tal como reiteradamente tem decidido os nossos tribunais. (Protoc. 30958/97 - Lotus
Serviços Técnicos Ltda - Relatora: Kelma E.T.Camargo - 3ª Câmara - Julgado em 13/09/99).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto ao mérito, por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário, para reduzir
a multa imposta para 60% do valor do imposto, retroagindo beneficamente a Lei 9271/97, com
fundamento no artigo 106, III, "c" do CTN. Também por unanimidade, não reconhecida a decadência
alegada, pois o autuante em ato de ofício, com fundamento no artigo 149 do CTN, seguiu
corretamente o disposto no artigo 173, I do CTN, além de ter enquadrado a empresa no regime de
lançamento por homologação acertadamente, nos termos do Voto da Relatora. Impedido de votar por
motivos regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 53853/95 - Campiclínicas S/C Ltda -
Relatora: Eunice S.M. Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 14/09/00).

ISSQN - Local da prestação do serviço X local do recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto à preliminar, por unanimidade, afastada a possibilidade de nulidade da decisão de 1ª
instância com base no artigo 159 parágrafo 4º do Decreto 11794/95. Quanto ao mérito, negado



provimento ao Recurso Voluntário, pelo princípio da territorialidade da prestação de serviço, por ter
sido demonstrado que a empresa mantém estabelecimento em Campinas para esse fim e pelas Notas
Fiscais de Serviço emitidas, por votação unânime ao Voto do Relator. Impedido de votar por motivos
regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 37066/96 - Liveware Tecnologia e Serviço Ltda -
Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 14/09/00).

ISSQN - Multa acessória - Base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, mantido o AIIM 284, série "A",
nos termos do Voto da Relatora, mantida a base de cálculo considerando o número correto de alunos
apurados pela fiscalização a qual se utilizou da declaração da 2ª Delegacia de Ensino; quanto às
infrações das obrigações acessórias, permanecem íntegras na medida que o recorrente reconhece
suas práticas. (Protoc. 54331/94 - Saber Soc. Ac. Bras. Ensino Renovado Ltda - Relatora: Kelma E.T.
Camargo - 3ª Câmara - Julgado em 20/09/00).

ISSQN - Multa acessória - Documentos acessórios - Fatura de hospedagem - Recurso Voluntário.
Decisão: Por decisão da maioria, provido parcialmente o recurso, nos termos do Voto da Relatora,
reduzindo a multa para 100 UFIR por todo o período fiscalizado, com fulcro no artigo 57, parágrafo 3º,
da Lei 9577/97. (Protoc. 22645/96 - Hotéis Vila Rica S/A - Relatora: Kelma E.T.Camargo - 3ª Câmara
- Julgado em 20/09/00).

IPTU - Revisão de lançamento - Padrão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantido o lançamento originário, nos
termos do Voto do Relator; os lançamentos dos anos posteriores não servem como pardigmas do
lançamento ora recorrido, este subordinado aos efeitos das normas previstas na Lei 8240/94,
mormente pela situação de fato encontrada no local, apurada pelos órgãos técnicos. (Protoc.
33196/95 - Souza Ramos Veículos Ltda - Relator: Rui N. Ochremenko - 3ª Câmara - Julgado em
20/09/00).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Afastada a preliminar de nulidade alegada no recurso, e, quanto ao mérito, provido
parcialmente, com redução da multa aplicada, nos moldes da letra "c" do artigo 106 do CTN e mantido
o regime de lançamento do AIIM 3939 série "a", nos termos do Voto do Sr. Relator. Decisão unânime.
(Protoc. 18880/95 - Hemolab Análises Clínicas S/C Ltda - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara
- Julgado em 28/09/00).

IPTU - Classificação do Imóvel - Valor Venal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, decidiu-se negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão que
reduziu o lançamento impugnado, conforme o Voto do Sr. Relator, por ter sido constatada a
procedência das alegações do impugnante na diligência efetuada pela Municipalidade. (Protoc.
14408/98 - Maria Reiko Aoki Shimabukuro - Relator: Jair Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em
28/09/00).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - capitulação do AIIM - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, foi afastada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância
administrativa, em razão de não ficar caracterizado o cerceamento de defesa nos moldes do voto do
Relator. Quanto ao mérito, por maioria, foi vencedor o voto do Conselheiro Édison José Stahl, com
voto de desempate pelo presidente da mesa, nos termos do artigo 34 do Decreto 11992/95, dando
provimento ao recurso para anular o AIIM quanto aos ítens recorridos, por erro na fundamentação
legal da infração. (Protoc. 19819/96 - CPC Vídeo e Informática Ltda - Relator: Osvijomar Seixas
Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 28/09/00).

ISSQN - Decadência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
que cancelou o AIIM 153, série B, por ter ocorrido a decadência. (Protoc. 44311/96 Concretest Contr.
Técnico de Comércio e Aço - Relator: Raul T.Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 04/10/00).

ISSQN - Local da Prestação de Serviço e Local do Recolhimento do tributo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se o lançamento, por ter de fato
havido a prestação de serviço no Município de Campinas, com fundamento no artigo 1º do Decreto
11794/95, que não exige a existência de estabelecimento fixo nem habitualidade, e em recente
jurisprudência do STJ sobre a matéria. (Protoc. 56967/96 - Empresa Pantheon de Engenharia Ltda -
Relatora: Eunice S.M.Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 04/10/00).



ISSQN - Falta de recolhimento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
que excluiu a cobrança o imposto referente ao mês de fevereiro de 1994, face a comprovação de seu
pagamento, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 13865/97 - Gráfica Padrão em Tipos Ltda -
Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 11/10/00).

IPTU - Metragem e Valor Venal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de
primeira instância nos termos do Voto do Relator, no sentido de se retificar o lançamento conforme
área construída e padrão obtidos em vistoria realizada. (Protoc. 71425/98 - Benedito Antonio -
Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 11/10/00).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, reconhecida a decadência do direito do lançamento, nos
termos do Voto da Relatora, cancelada a notificação 940.003.457. (Protoc. 23904/88 - Atra
Empreends. e Construções Ltda - Relatora: Kelma E.T.Camargo - 3ª Câmara - Julgado em 11/10/00).

ISSQN - Base de Cálculo - Enquadramento - Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, com base no Voto do Relator, negado provimento ao recurso de ofício,
mantida a decisão de 1ª instância que julgou improcedente o AIIM 00158, série "B", em razão da
ocorrência do Instituto da Decadência. (Protoc. 44312/96 - Concretest Constr. Técnico e Aço Ltda -
Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 11/10/00).

IPTU - Duplicidade de Lançamentos - Substituição - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso sem análise do mérito por perda do objeto, em função
do cancelamento do lançamento, nos termos do Voto do Relator. Impedido de votar por motivos
regimentais, Édison José Stahl. (Protoc. 9295/96 - Durval Otero - Relator: Osvijomar S. Queiroz Jr. -
2ª Câmara - Julgado em 17/10/00).

ISSQN - Número de profissionais Habilitados - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se o lançamento com relação a
todos os sócios que constam no quadro social, nos termos do Voto do Relator. Impedida de votar por
motivos regimentais, Marilza Bertin. (Protoc. 29634/95 - Arthur Andersen Ltda - Relator: Jair
Domingos Bonatto - 2ª Câmara - Julgado em 17/10/00).

TFF - Requisitos da Súmula 1 - Base de Cálculo - Efetiva prestação do serviço - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância de fls. 24, por
terem sido preenchidos os aspectos decisórios e pelo disposto no parágrafo 4º do artigo 159 do
Decreto 11794/95, nos termos do voto do Relator. Quanto ao mérito, decidiu-se por maioria, também
com base no voto do Relator, dar provimento ao recurso de revisão pela inexistência da
contraprestação do serviço e por existir na base de cálculo, elementos de outros tributos, como o
número de empregados, cancelando-se o AIIM 7146, série "A". Votaram divergentemente Aparecido
Zamignani e Édison José Stahl. (Protoc. 21519/95 - Vídeo Company Locação e Com. Ltda - Relator:
Dagoberto Silvério da Silva - Plenária - Julgado em 19/10/00).

IPTU - Desmembramento do Box - Tipo Padrão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de primeira
instância. (Protoc. 8401/99 - Renato Negrão - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em
24/10/00).

IPTU - Imunidade - Discussão Judicial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarou-se superada a judicância administrativa desta Junta, visto que se
discute a imunidade do contribuinte para o período de 1990 a 1994, na esfera judicial, cuja decisão
final prevalecerá sobre a administrativa pelo princípio da Supremacia do Poder Judiciário, com relação
ao período superveniente, qual seja, aquele que abrange os exercícios de 1995 e 1996, fica esta Corte
também impossibilitada de se manifestar, pois estão englobados no mesmo lançamento, em confusão
com aqueles exercícios objetos da discussão judicial. Deve o Departamento lançador desmembrá-lo de
lançamento sob júdice, notificando o contribuinte e reabrindo-se-lhe o prazo impugnatório. (Protoc.
52472/96 - Escola Americana de Campinas - Relator: Dagoberto S. Silva - 1ª Câmara - Julgado em
24/10/00).



ISSQN - Cerceamento de Defesa - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do efetivo
exercício da ampla defesa pelo contribuinte durante todo o processo. Quanto ao mérito, também por
unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ª instância, nos termos do voto
do Relator, pois o lançamento contido no auto de infração calculou corretamente o imposto pelo preço
total do serviço, acatando o determinado no artigo 9º do Decreto Lei 406/68. Impedido de votar por
motivos regimentais Aparecido Zamignani. (Protoc. 10444/98 - Supre Rec. Humanos Ltda - Relator:
Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 25/10/00).

IPTU - Área e Padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por decisão unânime, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de primeira
instância que deferiu o pedido de revisão do tributo a partir de 1998, para o tipo/padrão/sub padrão
F-2.0, com base em vistoria realizada, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 11286/98 - Wilson
Rodagher - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado em 25/10/00).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Local da prestação do serviço e local do recolhimento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, por ter a recorrente
exercido plenamente seus direitos de defesa dentro deste processo, nos termos do Voto da Relatora.
Quanto ao mérito, também, por unanimidade, negado provimento ao recurso, por ter sido constatada
a existência de estabelecimento do recorrente nesta cidade, onde houve a prestação dos serviços
tributados. Mantido o lançamento contido no AIIM 2465, série "B". (Protoc. 30956/97 - Lotus Servs.
Técnicos Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 25/10/00).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Local da prestação do serviço e local do recolhimento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de cerceamento de defesa, por ter a recorrente
exercido plenamente seus direitos de defesa dentro deste processo, nos termos do Voto da Relatora.
Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado provimento ao recurso, por ter sido constatada a
existência de estabelecimento do recorrente nesta cidade, onde houve a prestação dos serviços
tributados, mantido o lançamento contido no AIIM 2486, série "B". (Protoc. 30959/97 - Lotus Servs.
Técnicos Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 25/10/00).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade de 1ª instância alegada na sustentação
oral, por força do parágrafo 4º do artigo 159 do Decreto11794/95. Quanto ao mérito, por votação
unânime, negado provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, acrescido da Declaração de
Voto de Dagoberto S.Silva, excluindo-se do lançamento o mês de janeiro de 1992, pois a alteração de
regime de lançamento se deu a partir de fevereiro de 1992; afastando-se o efeito suspensivo do
processo de consulta, pois fora decidido em 1994 e caracterizando-se a sociedade como empresa por
se constatar uma participação societária apenas como aporte de capital e intuito lucrativo. Correto,
pois o regime de lançamento utilizado. (Protoc. 12087/97 - Centro Especializado Análises Clínicas
Campinas S/C Ltda - Relator: José Norival Munhoz - 1ª Câmara - Julgado em 07/11/00).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Recursos de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que reduziu o lançamento com base em documentos fiscais apresentados e relacionados no
processo. Negado provimento ao recurso voluntário, também por votação unânime, por ser a
responsabilidade solidária uma figura tributária legal, nos termos do voto da Relatora, endossado pela
declaração de Voto de Dagoberto S.Silva. (Protoc. 34209/97 - GE Dako S/A - Relatora: Eunice
S.M.Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 07/11/00).

IPTU - Área Construída - Restrição de metragem - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso face a não restrição de metragem prevista na Lei
5626/85, devendo o processo retornar ao Depto. de Receitas Imobiliárias para que o lançamento
tribute a área total construída de 74,79 m2 e padrão A 2.3, nos termos do Voto do Relator. (Protoc.
4582/98 - José Grande Sobrinho - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 09/11/00).

ISSQN - Irregularidade de Representação - Falta de recolhimento - Arbitramento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de representação suprida no processo, e quanto ao
mérito, negado provimento ao recurso, mantido o auto de infração lavrado, subsistente o critério de



arbitramento adotado, centrado nos preços mínimos da associação de classe respectiva, também por
voto unânime. (Protoc. 4905/97 - Auto Moto Escola Afonso e Zanca Ltda - Relatora: Catarina Gimenes
- 3ª Câmara - Julgado em 09/11/00).

ISSQN - Base de Cálculo - Construção civil por empreitada X por administração - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento parcial ao recurso, no sentido de se manter o AIIM 163,
mas com as retificações propostas pelo Agente autuante (fls.260), que reduziu o imposto face o
recolhimento parcial comprovado, e face ao amparo da Lei 9291/97, c.c. o artigo 106, inciso II, letra
"c" do Código Tributário Nacional. Impedida de votar por motivos regimentais Catarina Gimenes.
(Protoc. 14753/97 - Plantar Arquit.Construções Ltda - Relator: Antonio Jonas - 3ª Câmara - Julgado
em 09/11/00)

ISSQN - Denúncia Espontânea - Nulidade da Decisão de 1ª Instância - Documentação não
Apresentada - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso voluntário para cancelar o AIIM 2037, série B, por vício formal
na capitulação, nos termos do voto divergente de Édison José Stahl. (Protoc. 60496/96 - Gráfica e
Editora São Paulo Ltda - Relatora: Célia A.Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 14/11/00)

ISSQN - Duplicidade de Penalização - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, afastadas as preliminares, tanto a levantada pelo recorrente, de duplicidade de
penalização pois foram diversos os descumprimentos de obrigações acessórias, quanto a levantada
pelo Autor do Voto Divergente, por se tratar de obrigação acessória. Quanto ao mérito, por maioria de
votos, negado provimento ao recurso por conter alegações que não se aplicam às obrigações
acessórias e por estar correto o regime de lançamento, nos termos do Voto da Relatora. (Protoc.
26716/98 - Lab. Patologia Cl. Zerlotti Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 2ª Câmara - Julgado em
14/11/00).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Cerceamento de defesa - Imunidade - Recurso
Voluntário.
Decisão: Afastadas as preliminares por unanimidade, por ter havido o exercício amplo do direito de
defesa, sem qualquer prejuízo ao contribuinte. Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado
provimento ao recurso, mantido o lançamento, em razão do contribuinte não ter obtido o
reconhecimento da imunidade para os exercícios contidos nos AIIM 497, série B. (Protoc. 14008/99 -
Associação Batista de Ação Social de Campinas - Relatora: Marilza Bertin - 2ª Câmara - Julgado em
14/11/00).

IPTU - Área Construída - Lançamento Complementar - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ª instância que
reduziu os lançamentos de 1995 a 2000 por constatação de erro de fato em vistorias realizadas, com
fundamento no artigo 149 CTN. (Protoc. 64624/99 - Cia Paulista de Força e Luz - Relatora: Catarina
Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 21/11/00).

ISSQN - Regime de lançamento - Pagamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso, nas preliminares levantadas no Voto Vista de Kelma
E.T.Camargo, excluindo-se o exercício de 1990 por já estar quitado e cancelando-se o lançamento por
erro formal na capitulação das penalidades, ressalvado ao Fisco o direito de novo lançamento. (Protoc.
40448/95 - Centro de Oncologia S/C Ltda - Relator: João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em
21/11/00).

ISSQN - Documentos incorretos - Atualização de Cadastro - Apresentação de Documentos Fiscais -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o recurso, mantendo-se o lançamento por ter realmente o
contribuinte deixado de cumprir as obrigações acessórias, e reduzindo apenas o ítem II.1, para se
considerar apenas uma penalidade para o período no limite de 5 UFMC, com base no artigo 175 e 147
parágrafo 7º, do Decreto 11794/95. (Protoc. 19238/96 - D4 Publicidade e Comércio Ltda - Relator:
João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 21/11/00)

ISSQN - Administração de Bens de Terceiros - Encerramento de Atividades - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso do contribuinte com base no Voto Vista de Rui N.
Ochremenko, por ter sido demonstrado o encerramento de suas atividades e venda da carteira de
clientes, não procede as autuações, consequentemente, anulando o auto aplicado. (Protoc. 13185/97
- A.Mendonça S/C Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 21/11/00).



IPTU - Obra Concluída - Benefício de Desconto - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, acatada a preliminar levantada de ofício no Voto Divergente, de Lília Mara
Pereira, quanto à competência da matéria, pois a Lei 7101/92 não trata do lançamento, mas sim do
pagamento, ao qual concede 50% de desconto no valor lançado. Reconhecida assim a nulidade da
decisão da 1ª Câmara, com base no artigo 180, inciso II do Código Tributário Municipal, devendo ser o
processo remetido ao Sr. Secretário de Finanças para a competente decisão de 2ª instância
administrativa. (Protoc. 57606/92 - Construtora Samuel Rubinsky Netto Ltda - Relatora: Catarina
Gimenes - Plenária - Julgado em 23/11/00).

ISSQN - Tempestividade - Imunidade - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, foram afastadas duas preliminares: de tempestividade, pois o início da
contagem do prazo do recurso segue o previsto no artigo 157 parágrafo 3º, ítem 5, do Decreto
11794/95, e dos requisitos do Recurso de Revisão, pois apresentou e comparou as decisões
paradgimas. Quanto à preliminar de competência da matéria, ficou adiado o julgamento, pelo pedido
de Vista de Eunice S.M.Lellis. (Protoc. 21548/97 - Liceu Salesiano N.S.Auxiliadora - Plenária - Julgado
em 23/11/00).

IPTU - Padrão - Classificação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que retificou o lançamento com base em dados colhidos em nova vistoria, a qual confirmou
as alegações do recorrente. (Protoc. 12936/98 - Márcio Humberto Fontes - Relator: Raul Teixeira
Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em 29/11/00).

IPTU e Taxas - Notificação Pessoal - Confisco - Capacidade Contributiva - Isonomia - Depreciação -
Base de Cálculo daTaxa de Lixo - Competência para Taxa de Sinistro - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de notificação pessoal por força do artigo 223 do
CTM. No mérito, por unanimidade, negado provimento ao recurso, pois: quanto ao lançamento de
IPTU, não atingiu o limite que caracterizaria o confisco cujo exame se dá junto ao sistema tributário e
não apenas de um tributo, atendida a capacidade contributiva que é o valor venal do imóvel,
obedecido o princípio da isonomia. Quanto ao lançamento da Taxa de Lixo, seguiu os requisitos do
artigo 77 do CTN. Quanto à Taxa de Sinistro, seguiu corretamente as leis Municipais 6361/90 e
2693/62 e a Lei Estadual 6235/81. Correto ainda o uso da UFMC, pois se fundou no artigo 35 do CTM,
regulamentado pelo Decreto 11089/93. Mantido o lançamento de 1994, com área construída total de
97,74 m2, ano base para depreciação 1974 e tipo-padrão F2.0. (Protoc. 6199/94 - Durval Otero -
Relatora: Eunice S.M. Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 29/11/00).

ISSQN - Tempestividade - Notificação com vício - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso por tempestivo e acatada a preliminar de vício na
notificação por prejudicar o contraditório, cancelando-se o AIIM 274 série "A", nos termos do voto da
Relatora. Impedida de votar neste processo, Lília Mara Pereira. (Protoc. 25191/95 - Serviço Social da
Indústria SESI - 1ª Câmara - Julgado em 29/11/00).

IPTU - Tamanho da área - Erro de Fato - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento ao Recurso Voluntário, para retificar o lançamento a
partir do exercício de 1998, uma vez ter ocorrido erro de fato quanto ao dimensionamento da área
construída, constatado em vistoria, nos termos do voto da Relatora. (Protoc. 39136/98 - Allied Signal
Automotive Ltda - Relatora: Célia A.Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 30/11/00).

ISSQN - Capitulação Legal do Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria acatada a preliminar do voto do Relator, que considerou ofensa ao princípio da
legalidade a fundamentação do AIIM em dispositivos de Decreto, com a ressalva do Artigo 173 do
CTN. Anulado o lançamento. Votaram de forma divergente as Conselheiras Célia Alvarez Gamallo e
Marilza Bertin. (Protoc. 25140/97 - Lion S/A - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em
30/11/00).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário por existir provas contundentes
de que os serviços eram prestados em Campinas. Mantido o lançamento. (Protoc. 13262/96 -
Abramides Empr.Imob.S/C Ltda - Relator: Osvijomar Seixas Queiroz Jr. - 2ª Câmara - Julgado em
30/11/00).



ISSQN - Capitulação do Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, acatada a preliminar do Voto Divergente de Édison José Stahl, que considerou
ofensa ao princípio da legalidade a fundamentação do AIIM em dispositivos de Decreto, com a
ressalva do Art. 173 do CTN. Anulado o lançamento. (Protoc. 26439/97 - Texas Com. e
Estacionamento Ltda - Relatora: Célia A.Gamallo - 2ª Câmara - Julgado em 30/11/00).

ISSQN - nulidade da decisão de 1ª instância - Decadência - retroatividade benéfica - extravio de
documentos - Pedido de Parcelamento.
Decisão: Quanto às preliminares: afastada por unanimidade a alegação de nulidade da decisão de 1ª
instância por existir previsão legal para a publicação da decisão em forma resumida, e afastada a
alegação de decadência, por maioria, por força do parágrafo único do artigo 173 do CTN, tendo sido
iniciada a constituição do crédito tributário pelo ato da notificação ao sujeito passivo em 22/08/96,
conforme documentos inclusos no processo. Quanto ao mérito, por unanimidade decidiu-se pelo
provimento parcial ao recurso, mantendo-se o lançamento do tributo por não ter se configurado a
denùncia espontânea alegada e por correto o arbitramento que se baseou em documentação do IRPJ
pois não foram apresentados os documentos fiscais necessários à apuração da base de cálculo, e
reduzindo-se a aplicação da penalidade conforme a Lei 9291/97. (Protoc. 60495/96 - Gráfica e Editora
S.Paulo - Relatora: Eunice S.M. Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 06/12/00).

ISSQN - Imunidade de Templos - Atividade Show - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, por ter sido a arrecadação do evento revertido para as
finalidades da paróquia, respeitados o artigo 9º, IV, b do CTN e 15º, VI, b, parágrafo 4º da C.F.,
cancelando-se o AIIM 7173, série "A". (Protoc. 8214/95 - Paróquia Sta. Rita de Cássia - Relatora:
Eunice S.M. Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 06/12/00).

ISSQN - Deduções da Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, indevidas as deduções pretendidas pois a
aquisição de equipamentos configurou custo operacional do serviço prestado, e a aquisição de
confecção de livretos evidenciou operação mercantil, nos termos do Voto do Relator. Mantida a
decisão de 1ª instância que reduziu o AIIM 8498/01P, acatando a proposta resultante de perícia
efetuada. Impedido de votar por motivos regimentais, Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc.
52179/93 - Corbett Ganzarolli Prods. S/C Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva - 1ª Câmara - Julgado em
06/12/00).

ISSQN - Locação de Equipamentos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a decisão recorrida, por
ter sido constatado pelos documentos do processo que ocorreu efetivamente a atividade de locação de
equipamentos, nos termos do Voto Divergente de Dagoberto Silvério da Silva, mantido o AIIM 166,
série "B". (Protoc. 14750/97 - Plantar Arquitetura e Construção Ltda - Relator: Raul Teixeira Penteado
Filho - 1ª Câmara - Julgado em 06/12/00).

ISSQN - Atividade de Ensino - Fornecimento de Material Didático - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no voto da Relatora, foram afastadas as preliminares: quanto
aos procedimentos da ação fiscal, por ter sido respeitada a legislação pertinente e, quanto ao
cerceamento de defesa, por terem sido dadas ao contribuinte todas as oportunidades para manifestar
o seu inconformismo. Quanto ao mérito, também por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
voluntário, vez que o material didático integra o preço do serviço. Mantida a decisão de 1ª instância.
(Protoc. 39863/96 - People Computação Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 2ª Câmara - Julgado em
12/12/00).

ISSQN - Descontos - Notas Fiscais Canceladas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, foi negado provimento ao recurso acompanhando o Voto da Relatora, por
não ter o contribuinte comprovado os descontos alegados, e por já terem sido deduzidas no auto de
infração as Notas Fiscais canceladas. Mantido o AIIM 656, série "B". (Protoc. 61767/97 - ADP System
Empresa de Computação S/A - Relatora: Marilza Bertin - 2ª Câmara - Julgado em 12/12/00).

ISSQN - Capitulação do Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, acatada a preliminar do Voto do Relator, que considerou como ofensa ao
princípio da legalidade a fundamentação do AIIM em dispositivos contantes em Decreto, anulando-se
o AIIM 2257, série "B", com a ressalva do disposto no artigo 173 do CTN. Para esta decisão votaram
divergente, Marilza Bertin e Célia A.Gamallo. (Protoc. 21192/97 - A Oficina de Cópias e Servs. Gráficos



Ltda - Relator: Édison José Stahl - 2ª Câmara - Julgado em 12/12/00).

IPTU - Área construída - Classificação do imóvel - Ano de Depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de 1ª
instância, que alterou o lançamento pelos dados obtidos em vistoria realizada por força do pedido de
revisão. (Protoc. 70633/98 - César Aparecido Viçoso - Relatora: Célia A.Gamallo - 2ª Câmara -
Julgado em 12/12/00).

IPTU - Desmembramento de área - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso de ofício, anulando-se a decisão de 1ª instância, e
determinando-se o retorno do processo ao DRI para decidir após regularizar a apresentação de
documentos do Engenheiro, especialmente no que se refere aos recolhimentos de ISSQN, conforme
Leis 8240/94 e 9572/97, e após validar o novo quadro de áreas exigido pelo artigo 30 parágrafo 3º do
CTM, na forma exigida pelo Decreto 13322/2000. (Protoc. 63883/98 - Mauro Bordon - Relator:
Aparecido Zamignani - 3ª Câmara - Julgado em 13/12/00).

IPTU - Área do Terreno - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ª instância que
reduziu o lançamento em decorrência de desapropriação em parte da área do terreno pelo DER, além
da existência de uma área de preservação ambiental e da exclusão de área de um posto de gasolina,
já lançada em separado. (Protoc. 52482/94 - Israel Andreo Ponce - Relator: Antonio Jonas - 3ª
Câmara - Julgado em 13/12/00).

IPTU - Área construída - Classificação do Imóvel - Ano de Depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
administrativa, que alterou o lançamento com base em dados colhidos em vistoria efetuada por força
do pedido de revisão. (Protoc. 6958/99 - Esbelte e Cia Ltda - Relator: Aparecido Zamignani - 3ª
Câmara - Julgado em 13/12/00).

IPTU - Classificação do Imóvel - Valor Venal excessivo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância, que manteve o lançamento com base em vistoria realizada após o pedido de revisão por
parte do contribuinte. (Protoc. 73161/98 - Eloi José da Silva Lima - Relator: João Batista Borges - 3ª
Câmara - Julgado em 13/12/00).

IPTU - Extinção do Crédito Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por estar extinto o crédito tributário, de acordo
com o disposto no artigo 156, inciso I, do CTN. (Protoc. 33085/97 - Odila Goes de Souza - Relator:
João Batista Borges - 3ª Câmara - Julgado em 13/12/00).

SSQN - Local da Prestação do Serviço e Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por restar provado que a empresa presta
serviços no Município de Campinas, onde mantém filial, e deve recolher o tributo neste município por
força da legislação e da jurisprudência predominante. (Protoc. 6761/99 - Empresa de Vigilância e
Segurança Máxima Ltda - 3ª Câmara - Julgado em 19/12/00).

ISSQN - Obrigação Acessória - Ausência de Dolo - Recolhimento do Tributo regular - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, mantido o ítem 1.1 do AIIM e reduzidos os
ítens 2.1 e 3.1 para 1000 UFIRs, com fundamento no artigo 175 do Decreto 11794/95, aplicando o
artigo 147 parágrafo 7º do mesmo Decreto, nos termos do Voto Vista de João Batista Borges.
Impedida de votar neste caso, Catarina Gimenes. (Protoc. 63098/96 - Construtora MHP Ltda - Relator:
Rui N. Ochremenko - 3ª Câmara - Julgado em 19/12/00).

IPTU - Notificação pessoal - Confisco - Capacidade Contributiv a - Isonomia - Alíquota - Zona Rural -
Recurso Voluntário.
Decisão: Afastada, por unanimidade, a preliminar de falta de notificação pessoal, pois a partida da
Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica Municipal passou a prevalecer, restando correta a
notificação efetuada nos termos da legislação local. Quanto ao mérito, também por unanimidade,
provido o recurso, cancelando-se o lançamento de 1995, por ausência do mínimo de dois dos
requisitos do artigo 32, parágrafo 1º do CTN, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 6483/95 -
Durval Otero - Relator: Antonio Carlos Nóbrega Tortello - 1ª Câmara - Julgado em 18/12/00).



ISSQN - Emissão de Documento Fiscal - Obrigação Acessória - Retroatividade Benigna - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, acatada a preliminar do Voto Divergente de Lília Mara Pereira, para aplicar o
princípio da retroatividade benigna do artigo 106, II, do CTN, atribuível a ato não definitivamente
julgado, tendo em vista que a Lei 9577/97 estabeleceu para esta infração penalidade mais benigna do
que a prevista na Lei 8230/94. Mantido o auto com esta alteração. (Protoc. 7253/97 - Camargo e
Ebert Imóveis e Adm. Ltda - Relatora: Eunice S.M. Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 18/12/00).

ISSQN - Nulidade da Decisão de 1ª instância - Denúncia Espontânea - Multa Moratória - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de nulidade de decisão de 1ª instância por falta de
fundamentação, visto ter sido atendido o previsto no artigo 159 do Decreto 11794/95, parágrafo 4º.
Quanto ao mérito, por maioria, com base no Voto Vista de Dagoberto Silvério da Silva, provido
parcialmente o recurso, para excluir da notificação apenas o valor referente à competência de 07/95,
cuja denúncia espontânea se constata pelo DUAM 419087, mantidos os demais meses para os quais
não se constatou a ocorrência do instituto do artigo 138 do CTN. (Protoc. 41885/97 - Hemolab
Análises Clínicas S/C Ltda - Relator: Raul Teixeira Penteado Filho - 1ª Câmara - Julgado em
18/12/00).

IPTU e Taxas - Notificação Pessoal - Base de Cálculo da Taxa de Lixo - Valor Venal - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de notificação pessoal, pois a notificação da decisão
via imprensa oficial está amparada no artigo 223 do CTM. Quanto ao mérito, também por votação
unânime, negado provimento ao recurso pelas seguintes razões: a base de cálculo da Taxa de Lixo se
distingue da base de cálculo dos impostos pelos ítens do artigo 5º da Lei 6355/90, o Mapa de Valores
foi fixado seguindo os processos legais nos quais os contribuinte estão representados tanto na fase do
Poder Executivo quanto no Legislativo, não houve demonstrações das alegações de confisco, valor
venal excessivo e capacidade contributiva, mantido assim o lançamento de IPTU para 1992. (Protoc.
9719/92 - Durval Otero - Relatora: Eunice S.M.Lellis - 1ª Câmara - Julgado em 18/12/00).

IPTU e Taxas - Taxa de Lixo Indivisível - Taxa de Sinistro sem Isonomia e de competência estadual -
Ano de Depreciação do Imóvel - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, com base nos dados obtidos na diligência
sobre vistorias realizadas, mantendo-se o estabelecido na decisão de 1ª instância para os exercícios
de 1995, 1996 e 1997, exceto quanto ao ano de depreciação que fica alterado para 1977. Mantidas as
taxas por falta de demonstração das alegações do recurso. (Protoc. 7385/95 - Durval Otero - Relator:
Dagoberto S.Silva - 1ª Câmara - Julgado em 18/12/00).


