
ISSQN - Compensação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento, mantida a decisão decisão de
1ª instância. Impossível a compensação entre municípios e inadmissível o argumento de
cumulatividade por ausência do contexto probatório. Inatacado o AIIM 568, série "A", nos seus
aspectos formais e materiais. (Protoc. 10715/96 - BRW Brasil Transportes Ltda - Relator: Dagoberto
S.da Silva - 3ª Câmara - Julgado em 11/01/2001).

ISSQN - Atividade de Projetos p/Construção Civil - Alíquota - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento. Não reconhecida a preliminar
de cerceamento de defesa, mantida a decisão de 1ª instância, por não ter sido comprovada a
atividade de Construção Civil e sim a de Projetos, validando o AIIM 170, série B, com exceção ao valor
imputado à NF 169 (fls.12), nos termos do voto do Relator. (Protoc. 14748/97 - Plantar Arquitetura e
Construção Ltda - Relator: Dagoberto S. da Silva - 3ª Câmara - Julgado em 11/01/2001).

ISSQN - Atividade de Projetos p/Construção Civil - Alíquota - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, por
unanimidade, provido parcialmente o recurso, reconhecendo-se que algumas das Notas Fiscais
tomadas como base de cálculo se referem a serviços de construção civil, devendo-se reduzir o AIIM
164 série"B" no valor correspondente a estas Notas, conforme já proposto à fls.135. (Protoc.
14752/97 - Plantar Arquitetura e Construção Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em
11/01/2001).

ISSQN - Incorporação Imobiliária - Tributo já Recolhido - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, por
unanimidade, provido o recurso, por ser correto o uso das alíquotas de Construção Civil para o caso.
Além disso, por já ter sido recolhido o ISS nestes termos, reforme-se a decisão de Primeira Instância,
julgando-se improcedente do AIIM 169 série "B". (Protoc. 14749/97 - Plantar Arquitetura e
Construção Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 11/01/2001).

IPTU - Tipo, Padrão, Sub-Padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
que, com base em vistoria realizada, reduziu o valor de lançamento de 1998, padrão e sub-padrão de
C.2.0 para A.3.1, área construída de 849,5 m2 para 756,22 m2, mantidos o ano base de depreciação
de 1980 e área do terreno de 509,5 m2. (Protoc. 14908/98 - Fernando Domingues Ferreira - Relatora:
Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 11/01/2001).

ISSQN - Local do Recolhimento x Estabelecimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso, mantida a decisão de 1ª instância que
manteve o lançamento, por restar provado que o contribuinte possuia estabelecimento no Município
de Campinas e aqui prestava serviços. (Protoc. 30961/97 - Lotus Servs. Técnicos Ltda - Relator: José
Norival Munhoz - 2ª Câmara - Julgado em 12/04/2001).

IPTU - Área construída x tributada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso de Ofício para alterar a decisão de 1ª instância, tributando a
área identificada com pé direito inferior a 2,50 metros, perfazendo uma área total tributada de 100,62
m2 (65,52 + 35,10), com tipo padrão A2.8 e ano base de depreciação 1994, retroagindo o
lançamento a partir de 1995, nos termos do voto divergente. (Protoc. 11441/98 - Antonia Terezinha
R.Braga - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 12/04/2001).

IPTU - Lançamento por aerofoto - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão que alterou os
lançamentos de 1995 a 1999, por ter sido constatado pela vistoria fiscal que houve erro nos
lançamentos originais. (Protoc. 12887/99 - Celso Aparecido Barato - Relator: Antonio Jonas - 2ª
Câmara - Julgado em 12/04/2001).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, para reformar a decisão de 1ª instância,
devendo ser excluído do lançamento contido no AIIM 708 série "B" o ítem 1, referente ao período de
10 a 12/94 quando ainda permanecia o regime de lançamento de ofício, conforme documentos de
fls.107 e 108, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 27619/98 - Laboratório de Anál.Clín.
J.E.Teixeira de Camargo - Relator: João Batista Borges - 1ª Câmara - Julgado em 17/04/2001).



ISS - Acesso aos Autos - Nulidade da Decisão de 1ª instância - Local da Prestação de Serviço -
Serviço de Incorporação - Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto às preliminares: por maioria, superada a alegação do Recurso de cerceamento de
defesa por dificuldade de acesso ao processo, pelo fornecimento de cópias e pela prorrogação de
prazo concedida, e também por maioria, afastada a preliminar levantada de ofício por Kelma
E.T.Camargo, por questão de economia processual, visto que tanto a preliminar quanto o mérito
favorecem ao contribuinte, nos termos da declaração de voto de Lília Mara Pereira.

Quanto ao mérito, por votação unânime, negado provimento às razões do Recurso pois não foi
comprovado o exercício da atividade de construção civil, mas sim a de Projetos, validando a alíquota
utilizada no lançamento contido no AIIM 170, série B.

Conforme apontado pelo Relator, deve o AIIM 170, série B, ser reduzido, pois parte do imposto devido
pela Nota Fiscal 169 (fls.12), já fora recolhido, conforme documento de recolhimento de fls.76, o qual,
no entanto, foi considerado no Anexo I do AIIM, fls. 02, mas contudo em valor inferior. Dessa forma,
mantida parcialmente a decisão de 1ª instância. (Protoc. 14751/97 - Plantar Arquitetura e Construção
Ltda - Relator: João Batista Borges - 1ª Câmara - Julgado em 17/04/2001).

TFF - AIIM - Base de Cálculo - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, acatada a preliminar levantada de ofício, declarando-se nula a decisão emitida
em Reunião Plenária, publicada em 08/07/99 (fls.91), por estar em desconformidade com a
postulação, nos termos do Voto Vista de Dagoberto S.Silva. Impedido de votar por motivos
regimentais Antonio Carlos Nóbrega Tortello. (Protoc. 51094/94 - Assoc. Amigos e Pais dos
Excepcionais de Campinas - Relatora: Eunice S.M. Lellis - Plenária - Julgado em 25/04/2001).

ISSQN - Pedido de Parcelamento não efetivado x Denúncia Espontânea - Aplicação de Multa Punitiva.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se o AIIM 710, série B, por ter
sido rejeitada a hipótese de denúncia espontânea pelo pedido de parcelamento, vez que este não se
efetivou por falta de interesse do contribuinte, que tampouco recolheu o imposto, requisito legal da
espontaneidade. O pedido de remissão não se aplica às multas e novo pedido de parcelamento deve
ser requerido em processo à parte, conforme o voto da Relatora. Impedido de votar Gilson
C.Casteluci, conforme artigo 56, inciso VIII da Lei 8129/94. (Protoc. 33031/99 - Olicenter
Com.Repres.Decor.Inst.Ltda - Relatora: Eunice S.M.Lellis - 2ª Câmara - Julgado em 26/04/01).

IPTU - Progressividade - Taxa de Lixo - Ausência de Coleta.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, mantendo-se o lançamento de IPTU/96,
pois o lançamento do imposto de acordo com a destinação do imóvel não guarda relação com a
progressividade prevista no artigo 156, parágrafo 1º da Constituição da República, e cancelando-se o
lançamento da Taxa de coleta, Remoção e Destinação de Lixo, inclusive quanto ao lançamento
complementar do exercício de 1991 a 1995, pois os imóveis do recorrente não possuem serviço de
coleta de lixo, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 5000316/96 - Datis Alves de Almeida - Relator:
Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 26/04/01).

IPTU - Progressividade - Taxa de Lixo - Ausência de Coleta.
Decisão: Por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, mantendo-se o lançamento do IPTU/96,
pois o lançamento do imposto de acordo com a destinação do imóvel não guarda relação com a
progressividade prevista no artigo 156, parágrafo 1º da Constituição da República, e cancelando-se o
lançamento da Taxa de coleta, Remoção e Destinação do Lixo, inclusive quanto ao lançamento
complementar do exercício de 1991 a 1995, pois os imóveis do recorrente não possuem serviço de
coleta de lixo, nos termos do voto do Relator. (Protoc. 5000317/96 - Convias S/A - Engenharia e
Comércio - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 26/04/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço X Local do Recolhimento do Tributo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, pois são devidas as reduções no
lançamento referentes aos valores dos serviços prestados fora do Município. Quanto ao Recurso
Voluntário, por unanimidade, rejeitada a preliminar de falta de fundamentação e motivação na decisão
de 1ª instância, pois a legislação municipal de Campinas permite a publicação resumida da decisão e
porque o recorrente não requereu expressamente sua nulidade.Também por unanimidade, não
conhecido o recurso voluntário por perda total do seu objeto, pois o recorrente ingressou em Juízo
questionando este mesmo lançamento e assim, submeter-se-a à decisão do Poder Judiciário, seja qual
for, tendo em vista o sistema brasileiro de jurisdição una, nos termos do Voto do Relator. (Protoc.
15650/97 - Suprema Segurança Patrimonial Ltda - Relator: João Batista Borges - 1ª Camara - Julgado



em 09/05/01).

IPTU - Lote Rural - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de 1ª instância que
cancelou o lançamento de IPTU e Taxa de Lixo para 1999, eis que os autos mostram que não forma
atendidos aos requisitos mínimos do artigo 32, parágrafo 1º da Lei 5172/66 (CTN), além de não ter
sido aprovado o loteamento da área pela Secretaria de Planejamento - DIDC e nem haver serviço de
coleta e remoção do lixo. (Protoc. 8245/99 - Ângelo Paes de Camargo - Relator: José Norival Munhoz -
2ª Camara - Julgado em 10/05/01).

IPTU - Taxa de Lixo - Ausência da Coleta - Nulidade da decisão de 1ª instância - Área Construída -
Cobrança de 93a 95 no carnê de 1997 - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de nulidade de decisão de 1ª instância, pois tal
decisão se baseou em relatórios e dados do processo suficientes para fundamentá-la e motivá-la.
Quanto ao mérito, negado provimento ao Recurso, mantida a decisão de 1ª instância, porque não
houve novos lançamentos para 1993 a 1995, mas apenas houve, dentro do carnê de 1997, um alerta
de que naquela data existia ainda débito fiscal referente àqueles exercícios, e porque não houve prova
da quebra de isonomia alegada quanto ao depósito administrativo. (Protoc. 80625/97 - Durval Otero -
Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Camara - Julgado em 10/05/01).

ISSQN - Isenção - Vigência de Lei - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso por aplicação da Lei 6683/91, nos termos do voto de Antonio
Jonas, pois foi demonstrado no processo que o Conselho Municipal de Saúde definiu a recorrente como
prestadora de serviços estratégicos para o Sistema Municipal de Saúde, conforme declarações
emitidas em 1996 e 1997 (fls. 104 e 105), preenchendo assim o requisito da lei. Cancelado o AIIM
443 série B por conter lançamento de ISS para o referido exercício. (Protoc. 26995/97 - Hospital e
Maternidade Albert Sabin Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 10/05/01).

IPTU - Nulidade da decisão de 1ª instância - mudança de lançamento de predial para territorial -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância por ausência
de relatório que a fundamentasse, por não conter o dispositivo legal em que se baseou e por não
atendendo assim às exigências do artigo 210 do Código Tributário Municipal, devendo o processo
retornar ao Departamento lançador para que nova decisão seja emitida. (Protoc. 8100144/97 - Ivo
dos Santos Balthazar - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 10/05/01),

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário
Decisão: Retirado de pauta pela Relatora para correção de diligência. (Protoc.54669/99 - Medicamp
S/C Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 16/05/01).

IPTU - Padrão - Área construída e Valor Venal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantida a decisão
de 1ª instância que reduziu o lançamento de IPTU a partir de 1995 com fundamento em dados
colhidos em vistoria no local. (Protoc.8100062/98 - Antonio Carlos A.Pereira - 3ª Câmara - Julgado em
16/05/01).

ISSQN - Nulidade da Decisão de 1ª Instância - Prazo para Recolhimento do Imposto - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e afastada a preliminar de nulidade de decisão de 1ª
instância, pois atendidos os requisitos do parágrafo 4º do artigo 159 do Decreto 11794/95, que
permite a publicação do julgamento de forma resumida. Quanto ao mérito, também por unanimidade,
negado provimento ao Recurso Voluntário, mantida a decisão de 1ª instância, por ser devido o
recolhimento do imposto no mês seguinte ao da prestação do serviço e não no mês seguinte ao da
emissão da Nota Fiscal, conforme previsão da legislação geral sobre ISSQN, em especial a Lei
Municipal 8230/94 e o Decreto 11794/85, que aprovou o Regulamento do ISSQN, nos termos do Voto
da Relatora. (Protoc.53024/97 - Construções e Com.Camargo Correia S/A - Relatora: Catarina
Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 16/05/01).

ISSQN - Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido, mas negado provimento ao Recurso de Ofício, reconhecida a
decadência do período alegado na impugnação, pois o primeiro ato de procedimento fiscal se deu em
06/05/98. Mantida a decisão de 1ª instância que cancelou o AIIM 2169B, pelo fato de o lançamento



correto já estar consubstanciado em outro AIIM, de número 2170B, em processo apartado
(60668/98). Declaração de voto da Dra.Catarina Gimenes, acompanhando a N. Relatora, contudo com
entendimento diverso quanto a prevalência do fundamento da negativa de provimento.
(Protoc.60669/98 - Recigraf Fotolitografia Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em
16/05/01).

ISSQN - Abatimentos na Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de Vista de Antonio Carlos Mabília. (Protoc.10443/98 - Supre
Recursos Humanos Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em 16/05/01).

ISSQN - Regime de lançamento e Documentos Fiscais - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares: 1) de tempestividade levantada no contraditório
pelo DRM, pois o próprio Diretor do Departamento devolveu o prazo para o recorrente atendendo ao
princípio da ampla defesa, não podendo ser agora penalizado o contribuinte cassando-se o prazo já
devolvido, conforme regra processual de que tal nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe
deu causa; 2) da regra que o acessório segue o principal levantada no recurso, pois no caso, o regime
de lançamento já fora decidido em 1995 pelo Poder Judiciário (fls.52) em processo de Mandado de
Segurança do próprio recorrente, legitimando o lançamento por homologação, que requer
contabilidade através dos documentos referidos no AIIM 436 "B", DE 1997 (fls.1). Quanto ao mérito,
também por unanimidade negado provimento ao recurso, que não trouxe elementos para
desconstituir a situação jurídica formada pelo lançamento. Mantida a decisão de 1ª instância e,
portanto, também o auto de infração. Impedida de votar neste processo, Lília Mara Pereira, por
motivos regimentais. (Protoc.20076/97 - Centro Ortopédico de Campinas S/C Ltda - Relator: Celcimar
Cardoso Garcia - 1ª Câmara - Julgado em 31/05/01).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Local da Prestação do Serviço x Local do Recolhimento do Tributo -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois nos momentos
adequados para a produção de provas (impugnação e recurso) o contribuinte não as providenciou. No
mérito, negado provimento ao recurso, por votação unânime, pois a base de cálculo do ISS é o preço
do serviço, que corresponde à receita bruta, sem abatimentos, conforme a legislação e jurisprudência
sobre a matéria. Mantida a decisão de primeira instância. (Protoc. 10445/98 - Supre Recursos
Humanos Ltda - Relator: Celcimar Cardoso Garcia - 1ª Câmara - Julgado em 31/05/01).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Domicílio Tributário - Local da Prestação do Serviço x Local do
Recolhimento do Tributo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois nos momentos
adequados para a produção de provas (impugnação e recurso) o contribuinte não as providenciou. No
mérito, negado provimento ao recurso, por votação unânime, pois, conforme interpretação do
Superior Tribunal de Justiça, considera-se domicílio tributário o local onde se realizou o fato gerador, e
também porque a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que corresponde à receita bruta, sem
abatimentos, conforme a legislação e jurisprudência sobre a matéria. Mantida a decisão de primeira
instância. (Protoc.10446/98 - Supre Recursos Humanos Ltda - Relator: Celcimar Cardoso Garcia - 1ª
Câmara - Julgado em 31/05/01).

IPTU - Erro de fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantendo-se a
decisão que alterou o lançamento de IPTU a partir de 1995, com base em dados colhidos em vistoria
realizada por agente técnico, cujos apontamentos demontraram equívocos cometidos no lançamento
que havia se originado em dados obtidos em fotoaérea de 1994, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.58689/98 - Elza Maria Magrin - Relator: Celcimar Cardoso Garcia - 1ª Câmara - Julgado em
31/05/01).

ISSQN - Serviços Gráficos ICMS x ISS - Princípio de Legalidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas negado provimento, pois a obrigação tributária
decorre do disposto no art.1º ítem 77, da Lei Municipal 8230/94, em consonância com a Lei
Complementar 56/87. Dessa forma, mantido o AIIM 2675 "B" e a decisão de 1ª instância.
(Protoc.24820/99 - Roberto Carlos Pollinger Campinas - Relator: José N.Munhoz - 2ª Câmara -
Julgado em 07/06/01).

ISSQN - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por falta de amparo legal ao pedido de



dispensa da multa decorrente de fatos confessados. Mantida a decisão de 1ª instância. Impedido de
votar por motivos regimentais o Conselheiro Gilson C.Casteluci. (Protoc.29894/98 - Ducatti e Martins
S/C Ltda - Relator: Rui N.Ochremenko - 2ª Câmara - Julgado em 07/06/01).

ISSQN - Espontaneidade - Falta de Fundamentação da Decisão de 1ª Instância - Recolhimento Fora
do Prazo - Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitada a preliminar de falta de fundamentação decisória, por constar a referida motivação.
Quanto ao mérito, provido parcialmente o recurso, para reduzir a exigência do AIIM nº 389 "B" no
valor correspondente ao recolhimento que consta à fls.18 por se tratar de tributo vencido durante a
ação fiscal. Impedido de votar por motivos regimentais o Conselheiro Gilson C. Casteluci. (Protoc.
41883/97 - Hemolab Anál. Clínicas SC Ltda - Relator: Rui N. Ochremenko - 2ª Câmara - Julgado em
07/06/01).

IPTU - Área de Construção - Revisão de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Conhecido o recurso de ofício mas negado provimento, mantendo a decisão de 1ª instância
que reduziu as áreas e alterou o tipo/padrão do imóvel, bem como o ano de depreciação com base em
dados colhidos no local por agentes administrativos. (Protoc. 13780/98 - Silvio L.Picolotto Carvalho -
Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 07/06/01).

IPTU - Valor Excessivo - Reclassificação - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que corrigiu o lançamento com base em dados colhidos em vistoria pelos agentes técnicos.
(Protoc. 4150/00 - Ceralit SA Ind. e Comércio Ltda - Relator: João Batista Borges - 1ª Câmara -
Julgado em 12/06/01).

ISSQN - Apresentação de documentos - Recurso Voluntário
Decisão: Adiado o Julgamento pelo pedido de vista de Celcimar C.Garcia. (Protoc. 2462/97 -
Securisystem Sistemas de Segurança Ltda - Relatora: Célia A. Gamallo - 1ªCâmara - Julgado em
12/06/01).

ISSQN - Falta de Emissão de documentos Fiscais - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, por votação unânime, mas
alterada a decisão de 1ª instância, mantendo-se parcialmente o auto de infração nº 201 série "B", que
deve ser retificado, pois os documentos fiscais devem ser emitidos a cada prestação de serviços, que
no caso específico corresponde às etapas da medição, nos termos do Voto da Relatora, conforme
artigo 38 do Decreto 11794/95 e a doutrina a respeito. Assim, restará alterado a quantidade de base
de cálculo constante no Anexo do Auto, no prazo do artigo 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional, devendo ser reaberto o prazo para o recorrente se manifestar quanto à matéria alterada.
(Protoc. 63097/96 - Construtora MHP Ltda - Relatora: Célia A.Gamallo - 1ª Câmara - Julgado em
12/06/01).

ISSQN - Benefícios Fiscais - Recurso Voluntário
Decisão: Adiada a decisão por ausência da Relatora. (Protoc. 60668/98 - Recigraf Fotolitografia Ltda -
Relatora: Kelma E.T.Camargo - 1ª Câmara - Julgado em 12/06/01).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ª instância - Obrigação Acessória - Retroatividade Benigna -
Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância , pois o artigo 159 § 4º do
RISS, permite a publicação da decisão em forma resumida. Quanto ao mérito, por maioria, com base
no Voto Divergente, decidiu-se prover parcialmente o recurso, com fundamento na retroatividade
benigna do § 3º do artigo 57 da Lei 9577/97 nos ítens I, II, III e IV do AIIM 2388, série B, sendo que
os ítens V e VI já foram reconhecidos pelo contribuinte que efetuou o seu pagamento. (Protoc.
49275/96 - RM Campinas Vídeo e Locadora Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva - 3ª Câmara - Julgado
em 13/06/01).

IPTU - Imposto Territorial x Predial - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que alterou o lançamento do imposto de "imóvel predial" para "imóvel
territorial" com base em dados colhidos por vistoria no local, efetuada por agente técnicos do
Departamento de Receitas Imobiliárias, e no disposto nos artigo 23 e 24 da Lei 5626/85. (Protoc.
9382/98 - Paulo Pereira - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 13/06/01).



ISSQN - Obrigação Acessória - Local do Estabelecimento - Alegações não Comprovadas - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, conhecido o recurso voluntário, mas negado provimento, por falta de
comprovação das alegações do recurso, por restar demonstrada a existência de estabelecimento no
município de Campinas desde 1991 e pela jurisprudência sobre a matéria. Mantido o AIIM 2648, série
B, lavrado pela falta de apresentação de documento fiscal. (Protoc. 13250/99 - Gocil Servs. de
Vigilância e Segurança Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em 13/06/01).

ISSQN - Supressão de Instância - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por supressão de instância, tendo em vista que no
recurso discorreu sobre matéria não apreciada pela primeira instância administrativa. (Protoc.
15842/96 - Cooperativa de Servs. Médicos de Campinas - COMED - Relator: Édison José Stahl - 3ª
Câmara - Julgado em 13/06/01).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso de Revisão
Decisão: Retirado de pauta para ser incluído em reunião Plenária, por se tratar de Recurso de Revisão.
(Protoc. 12087/97 - Cto.Especializado A.C.Campinas SC Ltda - Relator: Antonio Jonas - Julgado em
28/06/01).

IPTU - Taxa de Lixo - Ausência da Coleta - Requisitos Mínimos para o lançamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso de ofício e mantido o dispositivo da decisão
recorrida mas alterando a sua fundamentação, vez que ficou demonstrado que o imóvel não possuía o
mínimo de dois dos melhoramentos estabelecidos no artigo 32 do Código Tributário Nacional,
ressalvado o quinquídio legal previsto no artigo 168 do CTN para eventual pedido de restituição.
(Protoc. 11561/99 Marcos Roberto Paulino - Relator: Gilson C.Casteluci - Julgado em 28/06/01).

IPTU - Taxa de Lixo - Ausência da Coleta - Requisitos Mínimos para o lançamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso de ofício e mantido o dispositivo da decisão
recorrida mas alterando a sua fundamentação, vez que ficou demonstrado que o imóvel não possuía o
mínimo de dois dos melhoramentos estabelecidos no artigo 32 do Código Tributário Nacional,
ressalvado o quinquídio legal previsto no artigo 168 do CTN para eventual pedido de restituição.
(Protoc. 11562/99 - Marcos Roberto Paulino - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em
28/06/01).

IPTU - Tipo Padrão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr. provido parcialmente o
recurso para alterar apenas o lançamento de 1995 em função das modificações introduzidas pela Lei
Municipal 8240/94, mantido o tipo-padrão A-3.5 para os demais exercícios até 1998. (Protoc.
34227/97 - Walter Regina - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 28/06/01).

ISSQN - Pedido de Parcelamento e Espontaneidade - Deduções na Base de Cálculo - Recurso
Voluntário
Decisão: Adiada a decisão por ausência do Relator que solicitou vista em 12/04/01. (Protoc. 28245/97
- Rosaura Maria Freire Nanini - Relator: José Norival Munhoz - 2ª Câmara - Julgado em 28/06/01).

IPTU - Tipo/Padrão - Erro de fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que deferiu o pedido de revisão do lançamento, alterando o tip/padrão/subpadrão de C-2.0
para A-3.1, mantidos os demais dados do lançamento original, com base em dados colhidos em
vistoria. (Protoc. 50808/98 - José Benedito Pierini - Relatora: Célia A. Gamallo - 1ª Câmara - Julgado
em 03/07/01).

IPTU e Taxa de Lixo - Recurso de Ofício
Decisão: Adiado o julgamento pelo pedido de vista de Lília Mara Pereira. (Protoc. 26416/98 - Isac
Ferreira da Silva - Relatora: Célia A.Gamallo - 1ª Câmara - Julgado em 03/07/01).

ISSQN - Apresentação de documentos - Capitulação Legal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o recurso voluntário, para que seja retificado o AIIM 5618,
série "A", de fls. 01, excluindo-se do ítem I os valores referentes às notas fiscais de serviço de
numeração 001 a 500, as quais já haviam sido inutilizadas conforme informação colhida no
Departamento de Receitas Mobiliárias, à fls.77, com base no disposto no artigo 173, inciso II do
Código Tributário Nacional, nos termos do Voto da Relatora. (Protoc. 2462/97 - Securisystem



Sistemas de Segurança Ltda - Relatora: Célia A. Gamallo - 1ª Câmara - Julgado em 03/07/01).

ISSQN - Impressos Personalizados - Aplicação da Legislação Tributária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, pois não houve a alegada
aplicação da legislação tributária por analogia, visto que o Fato Gerador está previsto na Lei
Complementar 56/87 e na Lei Municipal 8230/94. Mantida a decisão de primeira instância, e portanto
o AIIM 3085B. (Protoc. 24821/99 - Roberto C. Pollinger Campinas - Relator: Flávio Antonio Baptista -
1ª Câmara - Julgado em 03/07/01).

ISSQN - Recurso de Ofício.
Decisão: Adiada a decisão por encerramento da reunião. (Protoc. 44701/96 - Campplay Diversões
Eletrônicas Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista - 1ª Câmara - Julgado em 03/07/01).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas afastada a preliminar arguida, já que a decisão
de primeira instância, embora resumida, contém os elementos suficientes para explicitar a sua
fundamentação. Impedido de votar por motivos regimentais Gilson C.Casteluci. Adiada a decisão do
mérito, pelo pedido de vista de Rui N. Ochremenko. (Protoc. 74623/97 - Cirurgia Plástica Pronto-
Socorro - Campinas - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 12/07/01).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas afastada a preliminar arguida, já que a decisão
de primeira instância, embora resumida, contém os elementos suficientes para explicitar a sua
fundamentação. Impedido de votar por motivos regimentais Gilson C.Casteluci. Adiada a decisão do
mérito, pelo pedido de vista de Rui N. Ochremenko. (Protoc. 74622/97 - Cirurgia Plástica Pronto-
Socorro - Campinas - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 12/07/01).

IPTU - Taxa de Lixo - Tipo/Padrão/Subpadrão - Valor Venal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, resolvida a contento a falha na representação processual e constatado que
a decisão recorrida baseou-se em fatos verificados e reconhecidos pela municipalidade, nega-se
provimento ao recurso de ofício, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância. (Protoc.
2467/98 - Cleide Celestino Marinho - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 12/07/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço x Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, na análise da preliminar, esta foi rejeitada, pois a decisão dispõe que o
relato circunstanciado da fiscalização é objeto de Termo de Encerramento e não do Auto de Infração.
No mérito, também por unanimidade, negado provimento ao recurso, pois não ocorreu a alegada
decadência, nos termos do artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional, sendo certo que a
municipalidade é competente para exigir o imposto, vez que os documentos juntados a este processo
demonstram que foram prestados os serviços dentro do município de Campinas, onde inclusive o
contribuinte se encontrava estabelecido. Mantida a decisão de primeira instância e o auto de infração
785, série "B". (Protoc. 70306/99 - Síntesis Consultoria e Com. Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª
Câmara - Julgado em 12/07/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço x Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, vez que restou provada a ocorrência da
prestação do serviço e o estabelecimento do contribuinte nesta municipalidade. Mantida a decisão de
primeira instância e o auto de infração 2646, série "B". (Protoc. 13248/99 - Gocil Serviços de
Vigilância e Segurança Ltda - Relator: José Norival Munhoz - 2ª Câmara - Julgado em 12/07/01).

ISSQN - Apuração da Base de Cálculo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que julgou improcedente o AIIM 154 série "B", ressalvado o direito de a Fazenda Pública
constituir corretamente seu crédito tributário, pois o lançamento usou como base de cálculo os valores
das Notas Fiscais de Remessa de equipamentos. (Protoc. 4701/96 - Campplay Diversões Eletrônicas
Ltda - Relator: Flávio A. Baptista - 1ª Câmara - Julgado em 17/07/01).

IPTU - Área - Tipo-Padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso de ofício, alterando-se a decisão de
primeira instância apenas quanto à área construída total que deve ser de 113,91 m2, conforme a
vigência do artigo 23 do Código Tributário Municipal, o qual só foi alterado em 1999 pela Lei 10394.
(Protoc. 1868/98 - Isaías Garcia Freire - Relatora: Célia A. Gamallo - 1ª Câmara - Julgado em



17/07/01).

IPTU - Valor do imóvel - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso reformando-se a decisão de 1ª instância
apenas quanto ao ano base que deve ser 1962, conforme resultado do cálculo da Depreciação Média
Ponderada, constante no processo, nos termos do voto do Relator. (Protoc. 36318/98 - Fernando
Rodrigues da Fonseca - Relator: João Batista Borges - 1ª Câmara - Julgado em 17/07/01).

ISSQN - Responsabilidade pela prestação do serviço: Sociedade ou Sócio - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso porque restou provado pelos elementos
constantes do processo que a sociedade, e não um dos seus sócios, é a responsável pelo ISS
resultante da administração de bens imóveis, mantendo-se integralmente o AIIM nº2557, série "B",
assim como a decisão de 1ª instância. Impedido de votar por motivos regimentais Gilson C.Casteluci.
(Protoc. 25072/98 - Carvalho de Moura E.I.SC Ltda - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em
19/07/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço x Local do Recolhimento do Imposto - Recurso Voluntário.
Decisão: Adiada pelo pedido de vista de Osmar Lopes Jr. (Protoc. 82635/98 - Trend School SC Ltda -
Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 19/07/01).

IPTU - Àrea lançada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida, que reconheceu o erro de fato nos lançamentos do IPTU referente aos exercícios de 1995 a
1998, conforme elementos probatórios trazidos ao processo pela própria municipalidade. (Protoc.
16688/98 - Maria de Lourdes R. Diniz - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 19/07/01).

IPTU - Àrea lançada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida, que reconheceu o erro de fato nos lançamentos do IPTU referente aos exercícios de 1995 a
1997, conforme elementos probatórios trazidos ao processo. (Protoc. 70231/98 - Nelson Antonio dos
Santos - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 19/07/01).

ISSQN - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida porque integram a base de cálculo do ISS todas as despesas incorridas pelo prestador do
serviço, nos termos do artigo 31, parágrafo primeiro, do RISS, instituído pelo Decreto nº 11794/95.
Assim, fica mantido o lançamento consubstanciado no AIIM nº 2111, série "B". Impedido de votar por
motivos regimentais Gilson C.Casteluci. (Protoc. 28245/97 - Rosaura M.F.Nanini - Relator: José N.
Munhoz - 2ª Câmara - Julgado em 19/07/01).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Área Construída - Tipo/Padrão - Ano Base - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento. Mantida a decisão de 1ª
instância que alterou os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias de 1995 até 1999 quanto a
metragem da área construída para 190 m2, o tipo padrão/subpadrão para A-3.0 e o ano base de
depreciação para 1961, conforme dados colhidos em vistoria local. (Protoc. 61202/98 - José Vitor
Ferreira - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em 27/07/01).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Valor Venal, Tipo/Padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento. Mantida a decisão de 1ª
instância que alterou os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias de 1998 e 1999 quanto ao tipo
padrão/subpadrão para C-1.0, nos termos da Lei 8240/94, conforme dados colhidos em vistoria local.
(Protoc. 12579/98 - Domênico Micaroni - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em
27/07/01).

ISSQN - Responsabilidade Solidária na Construção Civil - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso voluntário por perda do objeto ante o pedido de
parcelamento efetuado após a decisão da 1ª instância, o qual configurou aceitação tácita do
contribuinte a tal decisão. Quanto ao equívoco contido na decisão alvo do recurso de ofício, e
apontado pelo Sr. Representante Fiscal, os autos deverão ser encaminhados ao Sr. Secretário de
Finanças, que é a autoridade competente conforme artigo 65 da Lei 9577/97, para ciência e demais
providências, nos termos do Voto da Relatora. (Protoc. 11484/98 - Fundação Tropical Pesquisa
Tecnologia "André Tosello" - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 27/07/01).



ISSQN - Local do Recolhimento x Local do Estabelecimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento. Mantida a decisão de 1ª
instância que julgou procedente o AIIM 588 série "A", por falta de provas das alegações do recurso e
porque, pelo que consta do processo, tanto pelo princípio da territorialidade da prestação do serviço
quanto pelo local do estabelecimento, é devido o recolhimento do tributo no Município de Campinas, e
ainda por ter o auto se baseado em documentos hábeis (Notas Fiscais de Serviços) nos termos do
Voto da Relatora. (Protoc. 19003/96 - Seminários Aduaneiros SC Ltda - Relatora: Catarina Gimenes -
3ª Câmara - Julgado em 27/07/01).

ISSQN - Local do Recolhimento x Local do Estabelecimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento. Mantida a decisão de 1ª
instância que julgou procedente o AIIM 2644 série "B", pois pelo que consta do processo, tanto pelo
princípio da territorialidade da prestação do serviço quanto pelo local do estabelecimento, é devido o
recolhimento do tributo no Município de Campinas, nos termos do Voto da Relatora. (Protoc. 13246/99
- Gocil Servs. de Vigilância e Segurança Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em
27/07/01).

IPTU - Requisitos mínimos para o lançamento - Nulidade - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que cancelou os lançamentos de IPTU para os exercícios de 1991 a 1998, por ausência dos
requisitos mínimos exigidos pelo Código Tributário Naciona. (Protoc. 26416/98 - Isac Ferreira da Silva
- Relatora: Célia A. Gamallo - 1ª Câmara - Julgado em 09/08/01).

IPTU - Requisitos Mínimos para o lançamento - Nulidade - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que cancelou os lançamentos de IPTU para os exercícios de 1989 a 1999, por ter sido
cancelado o próprio imóvel que passou a fazer parte da Gleba 3-E1, para a qual houve o correto
lançamento. (Protoc. 9183/99 - SNJ - CJ III - Vitório Dini - Relator: João B.Borges - 1ª Câmara -
Julgado em 09/08/01).

IPTU - Nulidade da decisão de Primeira Instância - Capitulação da Infração - Ausência de Prejuízos ao
Fisco - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância, pois o artigo
159 § 4º do Decreto 11794/95 autoriza a publicação da decisão de forma resumida. Quanto ao mérito,
adiado o julgamento pelo pedido de vista de Flávio A. Baptista. (Protoc. 51766/96 - CPC Vídeo e
Informática Ltda - Relator: João B. Borges - 1ª Câmara - Julgado em 09/08/01).

IPTU - Nulidade da decisão de Primeira Instância - Capitulação da Infração - Ausência de Prejuízos ao
Fisco - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância, pois o artigo
159 § 4º do Decreto 11794/95 autoriza a publicação da decisão de forma resumida. Quanto ao mérito,
adiado o julgamento por ter sido retirado de pauta pelo Relator. (Protoc. 39868/96 - VCPC - Vídeo e
Informática Ltda - Relator: Flávio A.Baptista - 1ª Câmara - Julgado em 09/08/01).

IPTU - Área Construída - Tip/Padrão/Subpadrão - Área - Ano de Depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, nos termos do Voto
do Relator, acrescido da declaração de voto de Catarina Gimenes, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que alterou os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias de 1995 até 1999 quanto a área
construída, o tipo padrão/subpadrão e o ano base de depreciação, conforme dados colhidos em
vistoria e com fundamento nos artigos 149 VIII (combinado com o artigo 33), 100 e 146, todos do
Código Tributário Nacional, além de rejeitar a aplicação retroativa do artigo 23 do Código Tributário
Municipal, com a redação dada pela Lei 10394/99). (Protoc. 11041/98 - Cláudio Rodrigues Carmona -
Relator: José A. Khattar - 3ª Câmara - Julgado em 08/08/01).

ISSQN - Base de Cálculo - Preço do Serviço - Deduções de Salário e Encargos Sociais - Cessão de
Mão de Obra - Recurso Voluntário.
Decisão: Não acatada a preliminar de cerceamento de defesa, por unanimidade, por falta de
demonstração dos argumentos e por ter havido o contribuinte já usado das duas oportunidades que o
processo administrativo municipal oferece. Quanto ao mérito, provido o recurso admitindo-se a
exclusão dos encargos sociais e salários da Base de Cálculo do ISSQN, por não representarem
efetivamente Preço do Serviço, nos termos do Voto Vista de Antonio C. Mabília, devendo o auto de



infração ser cancelado. Decisão tomada por maioria, com base no artigo 37 da Lei 8129/94). (Protoc.
10443/98 - Supre Recursos Humanos Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - Julgado em
08/08/01).

ISSQN - Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Adiada a decisão pelo pedido de vista de Kátia de Lara Fernandes. (Protoc. 55267/95 -
Sociedade Bras.Educ.e Instrução - Relator: Osmar Lopes Jr. - Julgado em 16/08/01).

ISSQN - Base de Cálculo - Dedução de Materiais - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida. A lei não permite excluir da base de cálculo do imposto o valor dos materiais empregados
na prestação de serviços médicos-hospitalares. Por outro lado, o recorrente não faz juz à pretendida
redução de alíquota porque não restou provada sua participação no SUS. Também afastada a hipótese
de a multa aplicada ter caráter inconstitucional e confiscatório. Impedido de votar por motivos
regimentais, o Conselheiro Gilson C. Casteluci. (Protoc. 56434/99 - Clínica Pierro Ltda - Relator:
Antonio C.Tortello - Julgado em 16/08/01).

ISSQN - Local de Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida. O Direito Tributário, concordando com o senso comum, considera local da prestação do
serviço aquele em que ele é efetivamente prestado, ainda mais quando prestador e tomador estão
formalmente estabelecidos na mesma localidade. Impedido de votar por motivos regimentais o
conselheiro Gilson C.Casteluci. (Protoc. 13249/99 - Gocil Servs. de Vigilância e Segurança Ltda -
Relator: Antonio C.N. Tortello - Julgado em 16/08/02).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Revisão Retroativa - Recurso Voluntário.
Decisão: Na falta de outras provas, as condições para lançamento do imposto verificadas em visita ao
imóvel por agente do fisco, só podem instruir os lançamentos futuros ou os realizados no próprio
exercício impubnado, não alcançando os exercícios anteriores. Assim, por unanimidade, nos termos do
voto do Relator, foi negado provimento ao recurso e mantida a decisão de 1ª instância. (Protoc.
53350/96 - Grapiol Ind. e Comércio Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - Julgado em 16/08/01).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Revisão Retroativa - Recurso Voluntário.
Decisão: Na falta de outras provas, as condições do imóvel para lançamento do imposto verificadas
em visita ao imóvel por agente do fisco, só podem instruir os lançamentos futuros ou os realizados no
próprio exercício impugnado, não alcançando os exercícios anteriores. Assim, nos termos do voto do
Relator, foi negado provimento ao recurso e mantida a decisão de 1ª instância. Votação unânime.
(Protoc. 53349/96 - Grapiol Ind. e Comércio Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado
em 16/08/01).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Tipo/Padrão/Subpadrão - Ano de Depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantida a decisão
de 1ª instância que alterou alguns fatores dos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias, com base
em dados colhidos em vistoria, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 1157/99 - José Eurípedes
Mancini - Relator: Antonio Carlos Mabília - 3ª Câmara - Julgado em 24/08/01).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Área Construída - Tipo/Padrão/Subpadrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantida a decisão
de 1ª instância que alterou alguns fatores dos lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias, com base
em dados colhidos em vistoria, nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 14609/98 - Antonio Valdenes
Misciato - Relator: Antonio Carlos Mabilia - 3ª Câmara - Julgado em 24/08/01).

IPTU e Taxas - Revisão de Ofício - Erro de Fato - Retroatividade da decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada nula a decisão de 1ª instância, por conter contrariedade interna, pois,
desde que reconhecido que o cadastro continha erros de fato, devem ser cancelados todos os
lançamentos desde o seu nascedouro. Assim, nos termos do Voto Divergente e vencedor, deve o
processo ser devolvido à primeira instância para que emita nova decisão conforme o entendimento
aqui registrado. (Protoc. 67654/98 - Armênio José Pelegrini/Sebastião G.Cabral - Relator: Antonio C.
Mabília - 3ª Câmara - Julgado em 24/08/01).

ISSQN - Nulidade por Cerceamento de Defesa - Multa Confiscatória - Obrigação Acessória de
alteração cadastral e Apresentação de documentos - Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar por se constituir em argumento não demonstrado.
Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado provimento ao recurso pois o contribuinte está
estabelecido no município de Campinas, possui inscrição cadastral nesta Prefeitura e deve se
submeter à Legislação deste Município que é competente para instituir tanto o tributo quanto suas
obrigações acessórias, nos termos do Voto da Relatora. Multa de 60% julgada não confiscatória.
Mantida assim a decisão de 1ª instância e o AIIM 623 série "B". (Protoc. 6759/99 - Empresa de
Vigilância e Segurança Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara - Julgado em 24/08/01).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de revisão, pois a decisão apresentada como
paradigma tem fundamento diverso da decisão recorrida, não havendo, portanto, divergências a
serem uniformizadas. Impedido de votar por motivos regimentais, Gilson C.Casteluci. (Protoc.
12087/97 - Cto. Especializado A.Clínicas Campinas S/C Ltda - Relator: Antonio Jonas - Plenária -
Julgado em 29/08/01).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de revisão, pois a decisão apresentada como
paradigma se fundamentou em dados colhidos em diligência e a decisão recorrida não, inexistindo,
portanto, divergências a serem uniformizadas. Impedido de votar por motivos regimentais, Gilson
C.Casteluci. (Protoc. 26313/96 - Santuário do Menino Jesus de Praga - Relator: Flávio A.Baptista -
Plenária - Julgado em 29/08/01).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, não conhecido o recurso de revisão, por não restarem demonstradas as
divergências, sendo aplicável a Súmula 2 desta E.Junta, nos termos do Voto Divergente. Impedido de
votar por motivos regimentais, Gilson C.Casteluci. (Protoc. 19819/96 - Carlos E.Zini Areas - ME -
Relator: João B. Borges - Plenária - Julgado em 29/08/01).

IPTU - Tipo Padrão - Área Construída - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso para fazer retroagir ao exercício de 1991 os
efeitos da redução de área pretendida para 333,67m2, excetuando-se os créditos tributários
anteriormente extintos. Quanto ao tipo padrão do imóvel, fica alterado para A3.6 a partir de 1995, em
decorrência de alteração legislativa, tudo por força de matéria de fato registrada no processo. (Protoc.
53352/98 - Valter de Oliveira - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 05/09/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço e Local do Recolhimento do Imposto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso uma vez que restou provado nos autos do
processo que os serviços tributados foram efetivamente prestados em Campinas, nos termos do voto
do Relator. Mantida assim a decisão recorrida, conforme jurisprudência administrativa e judicial.
(Protoc. 45184/00 - Suporte Organização e Serviços Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - 2ª Câmara -
Julgado em 05/09/01).

ISSQN - Apreciação em conjunto de vários processos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, com base no voto divergente, negado o recebimento do Recurso Voluntário pela
J.R.T., mantendo-se a decisão de 1ª instância com base nos arts.37 e 38 do Decreto 11992/95.
Impedido de votar por motivos regimentais, Gilson C.Casteluci. (Protoc. 82635/98 - Trend School SC
Ltda - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 05/09/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço e Local do Recolhimento do Imposto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, uma vez que restou provado que os
serviços tributados foram prestados nesta municipalidade, nos termos do voto do Relator. Mantida a
decisão recorrida, conforme jurisprudência administrativa e judicial. Impedido de votar por motivos
regimentais, Gilson C.Casteluci. (Protoc. 1631/99 -
Elevadores Metax Ltda - Relator: Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 05/09/01).

ISSQN - Imunidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares arguidas porque o procedimento fiscal se iniciou
em 11/07/94 (fls.338) e se desenvolveu corretamente dentro dos termos do artigo 61 da Lei 8230/94,
porque a autuação se baseou em dados contábeis, porque a alegada imunidade era reconhecida pela
Administração Municipal à entidade mantenedora que não foi objeto da autuação e porque não se
demonstrou no processo nenhuma das alegações de cerceamento de defesa nem de confisco. Quanto
ao mérito, negado provimento ao recurso, vez que o contribuinte está sujeito à incidência do imposto



nas operações que realiza, não se confundindo a personalidade jurídica do contribuinte com a de sua
mantenedora. A autuada, além de não ter requerido o reconhecimento da imunidade, ainda teve
demonstrado neste processo que não atende às exigências do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Assim, fica mantida a decisão recorrida. Impedido de votar por motivos regimentais, Gilson
C.Casteluci. (Protoc. 55267/95 - Sociedade Bras.Educ.e Instrução - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª
Câmara - Julgado em 05/09/01).

ISSQN - Base de Cálculo - Fundamentação - Comprovação de Recolhimentos - Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitada a preliminar levantada no recurso voluntário, por entender a maioria que não
houve ofensa ao princípio da legalidade, pois o lançamento se fundamentou nas leis municipais,
regulamentadas pelo Decreto 11794/95. Adiado o julgamento do mérito pelo pedido de vista de
Marilza Bertin. (Protoc. 69638/98 - CCE Ind.Com.Componentes Eletrônicos S/A - Relator: Antonio
C.Mabília - 3ª Câmara - Julgado em 26/09/01).

ISSQN - Redução da Multa - Ausência de Prejuízos ao Fisco - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o recurso, com base no artigo 175 do Decreto 11794/95,
que outorga poderes à JRT para reduzir a pena em casos de ausência de dolo, fraude, simulação nem
prejuízo ao Fisco, nos limites do artigo 147 § 7º do mesmo Decreto. Assim, presentes os referidos
pressupostos e ainda na ausência da penalidade específica na legislação vigente para a infração aqui
discutida, aplica-se o previsto no artigo 168 da Lei 5626/85, com a alteração da Lei 9577/97:"...multa
de 100 (cem) UFIR". (Protoc. 51766/96 - CPC Vídeo e Informática Ltda - Relator: João B.Borges - 1ª
Câmara - Julgado em 04/10/01).

ISSQN - Redução da Multa - Ausência de Prejuízos ao Fisco - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o recurso, com base no artigo 175 do Decreto 11794/95,
que outorga poderes à JRT para reduzir a pena em casos de ausência de dolo, fraude, simulação nem
prejuízo ao Fisco, nos limites do artigo 147 § 7º do mesmo Decreto. Assim, presentes os referidos
pressupostos e ainda na ausência de penalidade específica na legislação vigente para a infração aqui
discutida, aplica-se o previsto no artigo 168 da Lei 5626/85, com alteração da Lei 9577/97: "...multa
de 100 (cem) UFIR". (Protoc. 39868/96 - VCPC Filmes e Games Ltda - Relator: Flávio A.Baptista - 1ª
Câmara - Julgado em 04/10/01).

ISSQN - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, foi repelida a alegação decadencial de parte do AIIM, em razão de ter sido
iniciada a ação fiscal em prazo suficiente para a subsistência de parte da exigência tributária. Mantida
no mais, a decisão de 1ª instância, com a reti e ratificação do AIIM nº 3107, série "B", nos demais
ítens, negando-se provimento ao recurso. (Protoc. 33034/99 - Texas Com.Estacionamento Ltda -
Relator: José A.Khattar - 3ª Câmara - Julgado em 17/10/01).

ISSQN - Serviços de Laboratórios de Análises Clínicas - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecida a preliminar suscitada apenas na sustentação oral, sem
menção no recurso por contrariar o artigo 8º da Lei 8715/95. No mérito, também por unanimidade,
mantida parcialmente a decisão de primeira instância, reduzindo-se a multa de 100% para 60% do
valor do ISSQN devido, com base no artigo 67, inciso I da Lei 8230/94, com redação dada pela Lei
9577/97, combinada com o artigo 106, II, "c", do C.T.N., nos termos do voto do Relator. (Protoc.
51413/95 - Leão Passos e Cia Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 18/10/01).

IPTU - Tipo Padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, visto que os documentos juntados
aos outros corroboram a classificação do imóvel, determinada pelo Fisco Municipal. Eventuais
diferenças de área apontadas devem ser objetos de novos lançamentos, garantindo o direito de defesa
ao contribuinte, nos termos do voto do relator. (Protoc. 79617/98 - José Palmácio Saraiva - Relator:
Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 18/10/01).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço x Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, uma vez que o autuado executou serviços
a empresas aqui sediadas, enquadrando-se como contribuinte, conforme determina a Lei 8230/94,
artigo 14, parágrafo 1º, inciso I, II e V e artigo 23, inciso I e II, com a redação dada pela Lei 9577/97,
nos termos do Voto do Relator. (Protoc. 61850/99 - Sidney Thomas de Aquino e Cia Ltda - Relator:
Antonio Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 18/10/01).

ISSQN - Obrigações Acessórias - Recurso Voluntário



Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, alterando-se as penalidades previstas nos
ítens: VI, VII e VIII do AIIM 5730-A, conforme abaixo, nos termos do Voto do Relator: VI de 09/93 a
02/94, art. 168 do CTM (lei 565/85), 5 UFMC/Mês=30 UFMC; ítem VII de 03/94 e 04/95 - art.147, §
4º do decreto nº 11465/94=30 UFMC; ítem VIII: de 05/95 a 11/95 - art. 147, § 3º do decreto nº
11794/95=50 UFMC. (Protoc.18632/96 - André Luiz Ribeiro Barbosa - ME - Relator: Antonio Jonas -
2ª Câmara - Julgado em 18/10/01).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Decadência - Fundamentação Legal da Notificação - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, acompanhando o Voto Divergente, reconhecida de ofício a nulidade da
notificação, por ausência de expressa fundamentação legal, em respeito ao princípio da legalidade
tributária, ressalvado ao Fisco o direito de proceder a nova notificação do lançamento. Impedido de
votar por motivos regimentais, Gilson C. Casteluci. (Protoc. 3344/97 - Juarez Celeste - Relatora:
Marilza Bertin - Plenária - Julgado em 07/11/01).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário
Decisão: Adiada pelo pedido de vista de Gilson C.Casteluci. (Protoc. 41260/99 - AVESP Avaliações e
Engª SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em 30/10/01).

ISSQN - Local do Recolhimento x Estabelecimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão
recorrida, poi, pode ser estabelecimento tanto a sede como suas filiais. Ficou demonstrado nos autos
que o recorrente possui estabelecimento comercial no mesmo endereço onde foi lavrado o Auto de
Infração, sujeitando-se assim o serviço prestado à tributação do município de Campinas. (Protoc.
56432/99 - Previl Recursos Humanos Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ª Câmara - Julgado em
30/10/01).

IPTU - Requisitos Mínimos para o lançamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso de ofício do Sr. Diretor do D.R.I que
cancelou o IPTU de 1995 até 1998, por falta dos requisitos mínimos estabelecidos no artigo 32 do
Código Tributário Nacional. Quanto ao pedido de ressarcimento anexo ao recurso, entende a Câmara
que é de competência do Sr. Secretário de Finanças, bem como a apuração de eventual erro no
lançamento de Taxa de Coleta e Remoção de Lixo para o mencionado período, pedido este não
abrangido pelo recurso. (Protoc. 66960/98 - Almeida Torres Constr. e Com. Ltda - Relator: Antonio
Jonas - 2ª Câmara - Julgado em 30/10/01).

IPTU - Aplicação do artigo 149 do CTN - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário para fazer retroagir a alteração cadastral do
tip/padrão/padrão B2.0 para B1.0 até o momento do nascimento do erro que gerou o lançamento
indevido, isto é, até 1992, com base no artigo 149, VIII, do Código Tributário Nacional. (Protoc.
45644/97 - Cícero Rocha Bonfim - Relator: José N. Munhoz - 2ª Câmara - Julgado em 30/10/01).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, afastada as preliminares arguidas porque as decisões de 1ª instância
podem ser publicadas resumidamente (artigo 159 § 4º do Decreto 11794/95) e porque o Decreto
11794/95 está em consonância com o DL 406/68. Quanto ao mérito, por unanimidade, negado
provimento ao recurso, vez que a alegação de decadência não procede: a área construída de 938,99
m2 foi constatada em 1993 e a área de 1020,98 m2 após 1996, sendo o lançamento do exercício de
1997. Além disso, tendo em vista que a construção chega a quase 2000 m2, é inaceitável o
argumento de que foi elaborada por apenas dois funcionários sem o auxílio de outra mão de obra.
Mantida assim, a decisão de 1ª instância. (Protoc. 76411/98 - Pastifício Selmi S/A - Relator: Gilson
C.Casteluci - 2ª Câmara - Julgado em 30/10/01).

ISSQN - Reconstituição de Auto - Decadência - Local da Prestação x Recolhimento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares de nulidade formal do AIIM 784, série "B", pois
não é imprescindível nova auditoria no caso de o Auditor Fiscal já possuir os dados necessários para o
lançamento, por ser o motivo da autuação já conhecido por ambas as partes, visto se tratar de
reconstituição de auto de infração. No mérito, também por unanimidade, negado provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se o lançamento, por não ter ocorrido a decadência conforme artigo
173, inciso II do Código Tributário Nacional, por ter sido correto o enquadramento legal do serviço
prestado e por não terem sido demonstradas as alegações do recurso de que o serviço foi executado



em outro município. (Protoc. 70305/99 - Síntesis Consult.Comércio Ltda - Relator: Flávio A. Baptista -
1ª Câmara - Julgado em 12/11/01).

ISSQN - Nulidade da Notificação - Denúncia Espontânea - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, considerada regular a notificação do
parcelamento via Diário Oficial, nos termos do artigo 157, V, do Decreto 11794/95, descartada a
hipótese de denúncia espontânea. Mantida a decisão de 1ª instância que considerou válido o auto de
infração 1031, série "B". (Protoc. 6754/99 - Tecmat Com. e Servs.Teleinformática Ltda - Relatora:
Célia A. Gamallo - 1ª Câmara - Julgado em 12/11/01).


