
ISSQN - Pedido de Perícia - Local da Prestação do Serviço x Recolhimento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, em preliminares, indeferido o pedido de perícia meramente proletário e por
não se referir a fato novo, além das demais preliminares examinadas no Voto. No mérito, negado
provimento ao Recurso Voluntário, eis que demonstrada a prestação de serviços no Município através
de documentação conseguida junto à Embraer.
(Protoc. 70297/99 - Minóica BMC Comércio Exterior Ltda - Relator: Gilson C. Castelucci - 2ªCâmara -
DOM de 26/01/02).

ISSQN - Recolhimento a menor do ISSQN - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de Ofício, eis que correta a decisão de
1ªinstância que reduziu o valor do auto de infração face à demonstração por parte do contribuinte do
recolhimento parcial do tributo.
(Protoc. 66429/99 - Auto Moto Escola Alternativa Ltda- Relator: Osmar Lopes Jr.- 2ªCâmara - DOM de
26/01/02).

IPTU - Prazo Erro de Fato - Recurso de Ofício
Decisão: Quanto ao prazo do recurso de ofício: não há prazo por tratar-se de remessa do processo
pela autoridade, para apreciação superior, visando à prestação do interesse público. No mérito,
negado provimento ao recurso de ofício eis que correta a decisão de 1ªinstância, por unanimidade,
face ao reconhecimento do erro de fato.
(Protoc. 72067/98 - José Roberto Gressoni Relator: Osmar Lopes Jr. 2ªCâmara DOM de 26/01/02).

ISSQN - Obrigação Acessória - Fundamentação Legal do Lançamento - Local da Prestação
do Serviço - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso Voluntário. Quanto ao item I do auto de infração,
conforme levantado de ofício no Voto Divergente, deve ser anulado, por equívoco na capitulação da
penalidade, por maioria. Mantido o item II do AIIM, por unanimidade, por falta de demonstração das
alegações do recurso. Quanto ao item III do AIIM, não atacado no recurso, sofreu preclusão
administrativa, devendo prosperar intacto dentro do lançamento.
(Protoc.58434/99 - Construvert Engenharia e Comércio Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara -
DOM de 15/02/02).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator, provido o recurso, pois as Notas Fiscais
apresentadas demonstram a base de cálculo correta, que deve prevalecer sobre a aplicação da Pauta
Fiscal. Reformada, por conseqüência, a decisão de 1ªinstância, devendo o Departamento responsável
verificar a nova base de cálculo restante e, se for o caso, promover o lançamento de valores
referentes ao diferencial restante.
(Protoc.69683/98 - CCE Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda - Relator: Antonio
Carlos Mabília - 3ªCâmara - DOM de 15/02/02).

Taxas Imobiliárias - Equívoco na menção do Tributo na Decisão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso de Ofício, reformada a decisão de 1ª instância que se
equivocou mencionando IPTU quando a impugnação se referia à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo.
Ficou demonstrado no processo que o contribuinte não utiliza os serviços municipais da coleta de lixo,
pois é obrigado por lei a deposita seu lixo em aterro industrial. Devido, portanto, o cancelamento do
lançamento de tal Taxa a partir de outubro de 1998, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc. 23047/99 Adere Produtos Auto Adesivos Ltda Relator: Rui N. Ochremenko 2ªCâmara DOM de
15/02/02).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço X Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso Voluntário e negado provimento, pois ficou
demonstrado no processo que o serviço foi prestado em Campinas, sendo devido o tributo neste
município, conforme ampla jurisprudência demonstrada no Voto do Relator. Quanto a alegação de
decadência, foi rejeitada por maioria, nos termos da declaração de voto de Dagoberto Silvério da
Silva, pois o ISS é um imposto cujo prazo decadencial deve ser mensal. Por conseqüência, mantido
integralmente o AIIM 1519 série "B" lavrado em 02/2000, lançando tributos por fatos geradores
ocorridos desde 11/94, conforme Termo de Início de Ação Fiscal.
(Protoc.15459/00 - Pires Serviços. de Segurança Ltda - Relator: Antonio Carlos Mabília - 3ª Câmara -
DOM de 27/02/02).



ISSQN - Bitributação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto da Relatora, negado provimento ao recurso, pois ficou
demonstrado no processo estar correto os dois lançamentos quanto a competência de janeiro de
1999, pois tiveram bases de cálculos distintas originadas em notas fiscais diferentes. Mantida a
decisão de primeira instância, e por conseqüência, o AIIM 1980, série "B".
(Protoc. 77084/99- Ambientec Serviços e Comércio Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ª Câmara
DOM de 27/02/02).

IPTU e Taxas - Área Construída - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, mantida a decisão de 1ª instância que deferiu o pedido de revisão de IPTU
e Taxas Imobiliárias, reduzindo o valor do lançamento, com base em dados colhidos em vistoria.
Acolhido também o procedimento fiscal que não considerou área que atingiu o mínimo de 2,5m de
altura, por se tratar de prática reiterada da Administração Municipal na época, utilizada até o advento
de norma específica.
(Protoc.18168/98 - Renato de Oliveira Martins - Relatora: Catarina Gimenes - 3ªCâmara DOM de
27/02/02).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por votação da maioria, conforme artigo 37 da Lei 8129/94, ficou anulada a notificação
970.003.533, nos termos do artigo 173, II, do Código Tributário Nacional, por estar fundamentada em
ato normativo meramente regulador, nos termos do Voto Divergente de Dagoberto Silvério da Silva.
(Protoc.75596/98 - GNO Empreends. e Construções Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 3ª Câmara - DOM
de 27/02/02).

IPTU - Erro de Fato - Classificação do Imóvel - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso voluntário, mantida a classificação para os
exercícios de 1992 e 1994, pois conforme análise dos dados colhidos em vistoria, o tipo padrão A-4
estava adequado à legislação da época. Porém, os exercícios de 1995 e 1996 devem ser
reclassificados conforme a nova legislação, tudo nos termos do Voto do Relator: nestes exercícios o
imóvel deve ter classificação A3-3, ano de depreciação de 1990, área do terreno de 340 m² e área
construída 212,88 m², pois não pode prevalecer a exclusão de 5,88m² em condições de uso e
habitabilidade, apenas sob alegação de ter pé direito inferior a 2,45m.
(Protoc.42676/98 - Carlos Mario Pinto - Relator: Celcimar Cardoso Garcia - 1ªCâmara - DOM de
27/02/02).

IPTU - Área - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e provido o recurso de Ofício, para reformar a decisão de
1ªinstância administrativa que deferiu o pedido de revisão de lançamento, excluindo inclusive área de
187,70m2 sob alegação de não atingir o pé direito de 2,5m, limite constante nas normas urbanísticas.
Deve a área ser incluída para fins de tributação, pois atende o requisito do artigo 23 do Código
Tributário Municipal"... desde que possam servir para uso....", nos termos do Voto do Relator, que, no
mais, mantém a decisão de 1ªinstância.
(Protoc.73604/98 - Nivaldo Vânder Moreira Lima - Relator: João B.Borges - 1ªCâmara - DOM de
27/02/02).

ISSQN - Requisitos Básicos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão por não apresentar os requisitos
mínimos para a admissibilidade previstos no artigo 48 da Lei 8129/94 e na Súmula 2 desta Junta,
tendo transitado em julgado a decisão recorrida.
(Protoc.19003/96 - Seminários Aduaneiros SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - Plenário - DOM de
08/03/02).

ISSQN - Imunidade - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, provido o Recurso de Revisão por falta de competência da Junta em re-analisar
matéria já transitada em julgado, reformando assim a decisão recorrida para manter o AIIM 2476 "B",
nos termos do Voto Divergente. Declararam-se impedidos de votar neste processo Gilson C.Castelucci
e Romualdo da Penha Jr.
(Protoc.21548/97 - Liceu Salesiano N.S.Auxiliadora - Relator: Dagoberto S.Silva - Plenário - DOM de
08/03/02).

ISSQN - Efeito suspensivo de Consulta - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar do efeito suspensivo ao lançamento por não fazer



parte o requerente da inicial da consulta, a qual se encerrou em 1994. No mais, adiada a decisão, por
ter sido retirado de pauta o processo pelo Sr. Relator.
(Protoc.8651/97 - Laboratório de Análises Clínicas e Toxológicas SC Ltda - Relator: Celcimar C. Garcia
- 1ªCâmara - DOM de 12/03/02).

ISSQN - Deduções na Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois lhe foram oferecidos
todos os meios impugnatórios ao lançamento do ordenamento municipal. Quanto ao mérito, também
por unanimidade, negado provimento ao recurso por falta de amparo legal às deduções pretendidas e
por falta de demonstração de que a base de cálculo tenha avançado sobre os rendimentos
assalariados.
(Protoc.73077/99 - Supre Recursos Humanos Ltda - Relator: João Batista Borges - 1ªCâmara - DOM
de 12/03/02).

ISSQN - Local da Lavratura - Cerceamento de Defesa pelo Prazo de Fiscalização -
Documentos Extraviados - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares por ser válida a lavratura do AIIM no Posto
Fiscal, conforme ampla jurisprudência desta Casa, por não se constituir cerceamento de defesa o fato
de a fiscalização não ter se utilizado do prazo máximo que a legislação permite. No mérito, negado
provimento ao recurso também por decisão unânime, pois o extravio de documentos não demonstra
ausência de fato gerador.
(Protoc. 78055/98 Pedro Agostinho Brunello Valinhos - Relatora: Célia Alvarez Gamallo - 1ªCâmara -
DOM de 12/03/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Local da lavratura do auto de infração - Falta
de motivação do lançamento -  Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ªinstância, por se
fundamentar nas manifestações do processo, analisando todas as preliminares da impugnação.
Também rejeitadas as preliminares do local da lavratura do auto de infração, por ausência desta
exigência pela legislação municipal, e de falta de motivação do lançamento, pois constam do AIIM
elementos e documentos suficientes para identificar a imposição tributária e permitir a impugnação e
o recurso. Quanto ao mérito, em que pese os excelentes serviços prestados à comunidade, negado
provimento por unanimidade ao recurso, pois ficou descaracterizado por elementos no processo o
caráter pessoal da prestação de tais serviços e por falta de demonstração contrária no recurso.
Mantida desta forma a decisão recorrida, tudo nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.8649/97 - Laboratório A.Clínicas Dr. R.F. Amaral SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. -
2ªCâmara - DOM de 19/03/02).

ISSQN - Falta de elementos do AIIM - Falta de acesso à decisão de 1ªinstância - Dedução na
Base de Cálculo do valor de Peças - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por falta de elementos do
AIIM, plenamente satisfeitos pelos documentos constantes no processo. Rejeitada também a
preliminar de falta de acesso à decisão de 1ªinstância por falta de demonstração dos obstáculos
encontrados. Quanto ao mérito, também por votação unânime, negado provimento ao recurso,
rejeitada a alegação de dedução de peças empregadas na prestação do serviço por estarem as peças
incluídas no preço do serviço cobrado do tomador e por falta de amparo legal para tais deduções.
Mantida, desta forma, a decisão de 1ªinstância.
(Protoc.52141/99 - Elevadores Atlas - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de 19/03/02).

ISSQN - Demora na obtenção de cópias do processo - Comprovação de Pagamento -
Serviços prestados em outros Município - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatado como tempestivo o recurso. Quanto ao mérito, também por
unanimidade, provido parcialmente, para excluir os valores cujo pagamento foi comprovado pelo
documento de arrecadação constante no processo, mas rejeitada a dedução referente aos serviços
prestados em outros Municípios, por falta de demonstração.
(Protoc.58433/99 - Construvert Engenharia e Comércio Ltda - Relator: Gilson C.Castelucci -2ª Câmara
- DOM de 19/03/02).

IPTU - Nulidade da Decisão de 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de nulidade da decisão de 1ªinstância para anulá-la,
por ausência de fundamentação nos termos do art.210 do Código Tributário Municipal e na Súmula 01
desta Junta, nos termos do Voto do Relator.



(Protoc.66961/98 - Felício Tadeu Bragante - Relator: José A.Khattar - 3ªCâmara - DOM de 19/03/02).

ISSQN - Imunidade - Cerceamento de Defesa - Impugnação Complementar - Nulidade da
Decisão de 1ªinstância - Publicidade dos Atos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto da Relatora, rejeitadas as preliminares de cerceamento
de defesa por falta de exigência legal de anexação de partes de um processo a outro, por terem sido
todos os atos decisórios publicados em Diário Oficial do Município e por ter sido possível que a ampla
defesa se realizasse nas instâncias administrativas através da vista ao processo e dos meios
impugnatórios. Rejeitada também a preliminar sobre não conhecimento de impugnação
complementar, por ser intempestiva diante do prazo legal.Quanto ao mérito, negado provimento ao
recurso também por unanimidade, pois o processo que decidiu sobre imunidade foi decidido pela
autoridade competente na época, cabendo recurso dessa decisão apenas junto ao Poder Judiciário,
nos termos do Voto da Relatora. Mantida a decisão de 1ªinstância e o lançamento nela contido.
(Protoc.25355/96 - Externato São João - Relatora: Catarina Gimenes -3ªCâmara - DOM de 19/03/02).

IPTU e Taxas - Imóvel Territorial - Área - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão de 1ªinstância
que deferiu o pedido de revisão de IPTU e Taxas Imobiliárias, reduzindo com base em dados colhidos
em vistoria.
(Protoc.57339/96 - Dejalma Carrasco Goulart- Relatora: Catarina Gimenes - 3ªCâmara - DOM de
19/03/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Cerceamento de Defesa - Local da Prestação
do Serviço e Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares: 1)de falta de imparcialidade na decisão de
1ªinstância, pois tratam-se de diferentes funcionários para cada função: lavratura do auto de infração
e decisão; e 2)de cerceamento de defesa pois a Fiscalização pode obter os documentos onde quer que
eles se encontrem e por ter sido propiciada vista ao processo além de cópias de partes solicitadas.
Quanto ao mérito, negado provimento ao recurso, por unanimidade, por falta de demonstração das
alegações, por ter havido a ocorrência do fato gerador do ISS nas comissões relatadas, e por estar a
empresa estabelecida neste município onde intermedia os seguros, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.45989/99 - Campcor Adm. Corretora de Seguros Ltda. - Relatora: Catarina Gimenes -
3ªCâmara - DOM de 19/03/02).

IPTU - Zona Urbana -Requisitos Mínimos para o lançamento do IPTU - Recurso de Ofício.
Decisão: Conhecido o recurso de ofício, mas por unanimidade, negado provimento face ao não
preenchimento do requisito legal do CTN, para o lançamento do IPTU, de pelo menos dois
melhoramentos. Mantida a decisão de 1ªinstância que cancelou o lançamento referente ao exercício
de 2001 e os débitos conseqüentes dos lançamentos dos exercícios de 1998 a 2000.
(Protoc.41371/01 - Rubens Marcondes Pereira e Outros - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM
de 06/04/02).

IPTU - Bi-Tributação entre ITR e IPTU - Zona Urbana - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que o imóvel localiza-se
dentro do perímetro urbano, sendo correto o lançamento de IPTU e indevido o recolhimento de ITR,
com base nos artigos 29 e 32 do Código Tributário Nacional, conforme demonstrado no processo e
acatado pelo Relator. Mantida a decisão de 1ªinstância que manteve os lançamentos de IPTU e Taxas.
(Protoc.9080/97 - Nicola Mariotini - Relator: Gilson C.Castelucci - 2ªCâmara - DOM de 06/04/02).

ISSQN - Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, nos termos do Voto Vista de Romualdo da Penha
Jr., com voto de desempate da Presidência da Mesa, conforme artigos 20, II, e 21, da Lei Municipal
9129/94, pois informações e documentos constantes dos autos demonstram que o contribuinte pratica
atos típicos e exclusivos do lançamento por homologação. Mantida a decisão de 1ªinstância e o AIIM
964B.
(Protoc.41259/99 - AVESP Avaliações e Engenharia SC Ltda - Relator: Gilson C.Castelucci - 2ªCâmara
- DOM de 06/04/02).

ISSQN - Regime de lançamento - Obrigações Acessórias - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o recurso, nos termos da Declaração de Voto de Romualdo
Penha Jr., com voto de desempate da Presidência da Mesa, conforme artigos 20, II , e 21, da Lei
Municipal 8129/94, pois informações e documentos constantes dos autos demonstram que o



contribuinte pratica atos típicos e exclusivos do lançamento por homologação. No entanto, deve ser
excluída a multa por descumprimento de obrigação acessória do item 1.3 do AIIM 965 "B", por falta
de previsão legal específica, além de já ter sido constituído em outro auto de infração (nº964, série B)
o valor recolhido a menor, ou seja, omitido.
(Protoc.41260/99 - AVESP Avaliações e Engenharia SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara -
DOM de 06/04/02).

ISSQN - Requisitos Básicos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão por não apresentar os requisitos
mínimos para a admissibilidade previsto no artigo 48 da Lei 8129/94 e na Súmula 2 desta Junta, visto
que não houve demonstração das divergências, tendo transitado em julgado a decisão recorrida.
(Protoc.60495/96 - Gráfica e Editora São Paulo Ltda - Relator: Gilson C.Castelucci - Plenário - DOM de
19/04/02).

ISSQN - Base de Cálculo - Classificação correta dos serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto da Relatora, negado provimento ao recurso de ofício,
pois, dentre as atividades praticadas pelo recorrente, é devida a incidência do ISSQN apenas para as
de "adesão" e "administração do plano funerário", que devem ser enquadradas no item da Lista de
Serviços referente a administração e intermediação de serviços. Mantida a decisão de 1ªinstância que
reduziu o lançamento do AIIM 3093 série "B" nestes termos.
(Protoc.58435/99 - FAC Organização Social de Luto - Relatora: Catarina Gimenes - 3ªCâmara - DOM
de 19/04/02).

IPTU - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ªinstância sob alegação
de falta de fundamentação, pois a decisão adotou seu entendimento após detalhado e fundamentado
relatório constante no processo, contendo exposição dos fatos e fundamentação legal, cumprindo
assim os procedimentos legais que a liberam de nulidade. Quanto ao mérito, adiada a decisão pela
retirada de Pauta do processo pelo Relator durante os debates.
(Protoc.9296/96 - Durval Otero - Relator: José A.Khattar - 3ªCâmara - DOM de 19/04/02).

IPTU - Classificação do Imóvel - Recurso de Ofício.
Decisão: Conhecido o recurso de ofício, mas por unanimidade, negado provimento, mantida a decisão
de 1ªinstância, conforme constatado na vistoria e demonstrado através da Planilha de Informação
Cadastral, a necessidade de reclassificação do imóvel.
(Protoc.28132/98 - Rubio Nogueira Garcia - Relator: José Norival Munhoz - 2ªCâmara - DOM de
07/05/02).

ISSQN - Princípio do Contraditório - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário e acatada a preliminar de afronta ao
princípio constitucional do contraditório, eis que não foi dada oportunidade ao contribuinte de
manifestar-se sobre a retificação havida no auto de infração, ocorrendo, portanto, nulidade de decisão
de 1ªinstância e prejudicado o exame do mérito. Assim, retorne-se àquela instância para que seja
dado novo prazo ao contribuinte para manifestar-se quanto à retificação constante à fls.38.
(Protoc. 77105/99 - Ambientec Serviços e Comércio Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara -
DOM de 07/05/02).

IPTU -Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício e negado provimento, devendo ser mantida a
decisão de 1ªinstância que corrigiu os lançamentos com base em dados colhidos em vistoria que
demonstraram erro de fato originado no levantamento aéreo-fotogramétrico.
(Protoc.16306/98 - Roberto de Oliveira Neves - Relator: Rui N. Ochremenko - 2ªCâmara - DOM de
07/05/02).

ISSQN - Não apresentação de Notas Fiscais - Recurso Voluntário
Decisão: Conhecido o recurso e rejeitadas duas preliminares por falta de previsão legal para que o
AIIM seja lavrado no estabelecimento do contribuinte e para que a ação fiscal tenha prazo mínimo de
encerramento, ou seja, não há previsão legal que impeça a rapidez da auditoria fiscal. No mérito, não
restou demonstrada a alegação do recorrente de "roubo de documentos", nos termos do Voto do
Relator. Toda votação ocorreu por unanimidade.
(Protoc.78056/98 - Pedro Agostinho Brunello Valinhos - Relator: Rui N.Ochremenko - 2ªCâmara -
DOM de 07/05/02).



ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Decadência - Bitributação - Confisco - Regime
de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitadas por unanimidade as seguintes preliminares e alegações de Decreto 11794/95
autoriza a publicação resumida da decisão, desde que o processo esteja convenientemente informado
como de fato está; de decadência, pois o auto foi lavrado em 02/2000 e se refere a 1999; de confisco
por não ter sido provado o esgotamento da riqueza tributável do recorrente; de bitributação pois o IR
e o COFINS têm base de cálculo diversa do ISSQN; de regime de lançamento, considerado correto nos
termos do voto do Relator. Enfim, por votação unânime, provido parcialmente o recurso, para alterar
a decisão de 1ªinstância e reduzir do AIIM nos valores referente a serviços prestados à Unimed,
conforme diferença comprovada no processo pela recorrente à fls. 106 e 107, entre o valor constante
da listagem utilizada pela Fiscalização e os devidamente comprovados pelos recibos apresentados,
mantendo os demais valores de serviços prestados a outras empresas por falta de comprovação.
(Protoc.12398/00 Laboratório de Análises .Clínicas Dr.J.A.Vozza Ltda - Relator: João Batista Borges -
1ªCâmara - DOM de 14/05/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Quebra de Sigilo - Decadência - Confisco -
Bitributação - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitadas por unanimidade, as seguintes preliminares e alegações: de nulidade da decisão
de 1ªinstância por falta de fundamentação, pois o artigo 159 § 4º do Decreto 11794/95 autoriza a
publicação resumida da decisão, desde que o processo esteja convenientemente informado como de
fato está; de confisco por não ter sido provado o esgotamento da riqueza tributável do recorrente; de
bitributação pois o IR e o COFINS têm base de cálculo diversa do ISSQN; do regime de lançamento,
considerado correto nos termos do voto do Relator; de quebra de sigilo pela obtenção de documentos
do recorrente com os tomadores dos seus serviços, por não se enquadrar na proteção do sigilo e por
terem sido as informações utilizadas estritamente para o cumprimento do dever funcional, segundo o
previsto nos artigos 194 e seguintes do CTN e na Lei Municipal 8230/94. Quanto à decadência, por
maioria, ficou decidido excluir do AIIM o valor referente ao mês de Dezembro de 1994, nos termos do
Voto do Relator, pois não tendo sido recolhido no prazo o tributo de contribuinte sob regime de
homologação, segue-se o previsto na Súmula 219 do T.F.R, que adota a contagem nos termos do
artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, com Voto Divergente de Lília Mara Pereira. Enfim, foi
provido parcialmente o recurso, por maioria, para excluir do AIIM o mês 12/94.
(Protoc.12397/00 - Laboratório de Análises Clínicas Dr.J.A.Vozza Ltda - Relator: João B.Borges -
1ªCâmara - DOM de 14/05/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Quebra de Sigilo - Decadência - Confisco -
Bitributação - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de nulidade da decisão de 1ªinstância por falta
de fundamentação, pois o artigo 159 §4º do Decreto 11794/95 autoriza a publicação resumida da
decisão, desde que o processo esteja convenientemente informado como de fato está e a de quebra
de sigilo pela obtenção de documentos do recorrente com os tomadores dos seus serviços, por não se
enquadrar na proteção do sigilo e por terem sido as informações utilizadas estritamente para o
cumprimento do dever funcional, segundo o previsto nos artigos 194, e seguintes do C.T.N. e na Lei
Municipal 8230/94. Fica adiada a decisão quanto às demais alegações por ter sido retirado o processo
de Pauta pelo Relator neste ponto.
(Protoc.12396/00 - Laboratório de Análises Clínicas Dr.J.A.Vozza Ltda - Relator: João B.Borges -
1ªCâmara - DOM de 14/05/02).

ISSQN - Obrigação Acessória - Supressão de Instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por remeter à 2ªinstância matéria não apreciada
em primeira.
(Protoc.77095/98 - Villas Boas Hotel Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 3ªCâmara - DOM de
15/05/02).

ISSQN - Composição Gráfica e Fornecimento de Material - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas negado provimento, pois o serviço de
composição gráfica está previsto no item 53 da Lista anexa no Decreto Lei 406/68, traduzidos para a
legislação municipal, e está sujeito à tributação do ISSQN mesmo quando envolve o fornecimento de
mercadorias, conforme a jurisprudência, nos termos do Voto do Relator. Mantida a decisão de
1ªinstância e o AIIM 3086B.
(Protoc.24822/99 - Roberto Carlos Pollinger Campinas - Relator: Dagoberto S.Silva - 3ªCâmara - DOM
de 15/05/02).



IPTU - Classificação - Área - Ano Base para Depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso mas negado provimento, mantida a decisão de
1ªinstância que, com base em dados colhidos em vistoria no local, reduziu o lançamento a partir de
1999, alterando a área, classificação e ano de depreciação.
(Protoc.73167/98 - Adilson Bosco e Outros - Relator: Édison José Stahl - 3ªCâmara - DOM de
15/05/02).

ISSQN - Nulidade da Decisão de 1ªinstância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e rejeitadas preliminares: de cerceamento de Defesa
pois não há no ordenamento jurídico municipal oportunidade para impugnar atos não decisórios, como
foi o caso da manifestação fiscal preparatória à decisão do Sr.Diretor; de Nulidade da decisão de
1ªinstância com base nos artigos 458 do CPC e 159 §4º do Decreto Municipal 11794/95, estando o
processo convenientemente informado como está; de Irregularidade no Procedimento Fiscal, pois
conforme CTN 196 e Regulamento do ISSQN (Decreto Municipal 11794/95) não estão previstas
nulidades causadas por tais aspectos formais. Quanto às demais alegações, adiada a decisão por ter
sido o processo retirado de Pauta pela Relatora.
(Protoc.61793/98 - Soc. Brasileira de Educação e Instrução - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara -
DOM de 15/05/02).

IPTU - Classificação do imóvel - Recurso Voluntário e Ofício.
Decisão: Por maioria, dado provimento parcial ao Recurso de Ofício, alterando-se o ano base de
depreciação para 1950, conforme apurado pela Representação Fiscal em diligência, mantendo-se no
mais a decisão de 1ªinstância que reduziu o lançamento com base em dados colhidos em vistorias no
local. Negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade.
(Protoc.73098/98 - Indasta Comércio Mats. p/ Construção Ltda - Relator: Gilson C.Castelucci -
2ªCâmara - DOM de 21/05/02).

ISSQN - Contraditório a novos Documentos - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de afronta ao princípio constitucional do contraditório,
eis que não foi dada oportunidade ao contribuinte de manifestar-se sobre a juntada de novos
documentos (fls.99/106) emitidos por pessoa jurídica diversa da que compõe esta relação processual,
ocorrendo, portanto, nulidade de decisão de 1ªinstância e prejudicado o exame do mérito. Assim,
retorne-se àquela instância para que seja dado novo prazo ao contribuinte para manifestar-se quanto
aos documentos, emitindo-se em seguida, nova decisão de 1ªinstância, nos termos do Voto do
Relator.
(Protoc.19688/97/98 - Dechichi Composição Gráfica Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara -
DOM de 21/05/02).

IPTU - Nulidade da Decisão de 1ªinstância - Recurso Voluntário e Ofício.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância que não conheceu do
recurso por falta de procuração, por ter sido demonstrado que o requerente é o proprietário do
imóvel, capaz de postular sobre os tributos sobre ele incidentes, devendo o processo retornar àquela
instância para que nova decisão analise o mérito da impugnação.
(Protoc.12652/01 - Zíngaro Pitta Marinho - Relator: Antonio Jonas - 2ªCâmara - DOM de 21/05/02).

ITBI - Fundamentação Legal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por uanimidade, negado provimento parcial ao Recurso de Ofício, cancelado o auto de
infração que se revela nulo por erro na fundamentação legal: o auto se baseou em legislação que
entrou em vigor a partir de 1991, enquanto que a transação imobiliária ocorreu em 12/1990.
(Protoc.58490/96 - Hisan Produtos.Hidr. Saneamento Ltda - Relator: João B.Borges - 1ªCâmara -
DOM de 04/06/02).

IPTU - Erro de fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ªinstância
que alterou o lançamento desde 1995, com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel.
(Protoc.15223/98 - Maria de Fátima Camargo Lopes - Relator: João B.Borges - 1ªCâmara - DOM de
04/06/02).

ISSQN - Prazo da Fiscalização - certeza dos valores - Nulidade da decisão de 1ªinstância -
Local da Prestação dos Serviços X Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as seguintes preliminares: 1) prazo para conclusão da
fiscalização - não causa nulidade do lançamento conforme artigo 116, §5º do Decreto 11794/95; 2)
aferição dos valores lançados: as planilhas de fls.2/20 demonstram os cálculos e a conversão da UFMC
para UFIR está prevista na Lei Municipal 8720/95; 3) fundamentação da decisão - publicação
resumida autorizada pelo artigo 159, §4º do Decreto 11794/95, nos termos do Voto da Relatora.
Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário por ser devido
o recolhimento do tributo no município de Campinas, onde se deu a prestação do serviço e onde o
contribuinte também mantém filial, com base na jurisprudência administrativa e judicial trazida pela
Relatora.
(Protoc.45618/99 - Uni Force Serviços. Segurança Ltda - Relator: Célia A.Gamallo - 1ªCâmara - DOM
de 04/06/02).

IPTU - Área - Padrão - Ano de Depreciação - Matéria de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso, mas negado provimento, mantida a decisão de
1ªinstância que alterou o lançamento do IPTU a partir de 1997, com base em dados colhidos em
vistoria ao imóvel, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc. 12113/98- Leonardo Luccon Lovato - Relator: Antonio Carlos Mabília - 3ªCâmara - DOM de
08/06/02).

IPTU - Tempestividade - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício pro falta de tempestividade, conforme
previsão do artigo 213 do Código Tributário Municipal (Lei 5626/85) e artigo 7ºda Lei do Procedimento
Fiscal em vigor (Lei 11109/01).
(Protoc.73515/98 - Wilson Chiatti - Relator:Antonio Carlos Mabília - 3ª Câmara - DOM de 08/06/02).

IPTU - Tipo Padrão - Desmembramento em Unidades Autônomas - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantida a decisão
de 1ªinstância que, com base em dados colhidos em vistoria no local, alterou o lançamento de IPTU
de 2000 e corrigiu de ofício o lançamento de 1999.
(Protoc 16647/00 - Edwald Merlin Keppke- Relatora: Catarina Gimenes - 3ªCâmara - DOM de
08/06/02).

TFF - Supressão de Instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., negado provimento ao
recurso voluntário eis que não se pode discutir questões não apreciadas em 1ªinstância, por analogia
ao artigo 515 do CPC, em obediência ao princípio do contraditório e porque a decisão de 1ªinstância,
neste caso, não foi terminativa.
(Protoc.51094/94 - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - Relator: Romualdo da Penha
Jr. - 2ªCâmara - DOM de 19/06/02).

ISSQN - Fundamentação Legal do AIIM - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto divergente de
Romualdo da Penha Jr., eis que a fundamentação legal do auto de infração foi a legislação tributária
municipal.
(Protoc.24818/99 - Roberto Carlos Pollinger Campinas - Relator: Rui N. Ochremenko- 2ªCâmara -
DOM de 19/06/02).

IPTU - Erro de Fato - Supressão de Instância - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de 1ªinstância
que deferiu parcialmente a impugnação, manteve o lançamento de IPTU e cancelou o de Taxa de Lixo
por ter sido constatado no processo que o imóvel não é atendido por este serviço, tudo nos termos do
Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., que entende que o recurso de ofício remeteu à segunda instância
apenas a questão referente ao cancelamento da taxa de lixo. Assim, as questões levantadas de ofício
pela representação fiscal podem ser consideradas pela autoridade lançadora nos termos do artigo 149
do Código Tributário Nacional.
(Protoc. 15543/98 - Comércio de Bebidas Paulínia Ltda - Relator: Antonio Jonas - 2ªCâmara - DOM de
19/06/02).

ISSQN - Competência Territorial - Deduções de Material Usado - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso voluntário, declarando-se acertada a decisão de
1ªinstância que Indeferiu a impugnação por falta de demonstração das alegações, nos termos do Voto
do Relator.



(Protoc.15445/00 - Critter Construções e Comércio Ltda - Relator: Romualdo da Penha Jr. - 2ªCâmara
- DOM de 19/06/02).

IPTU - Erro de Fato - Supressão de Instância - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de 1ªinstância
que alterou o lançamento baseado em dados colhidos em vistoria fiscal. Quanto ao argumento
referente ao ano de depreciação levantado pela Representação Fiscal, não deve ser apreciado nesta
Junta, a fim de evitar supressão de instância, prejudicando o duplo grau de jurisdição. Fica,
entretanto, facultado à autoridade lançadora a correção de ofício, nos termos do artigo 149 do Código
Tributário Nacional. Tudo nos termos do voto divergente de Osmar Lopes Jr.
(Protoc. 14698/98 - Paulo Roberto Ayres de Camargo - Relator: Gilson Carlos Castelucci - 2ªCâmara -
DOM de 26/06/02).

ISSQN - Requisitos do Recurso - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o recurso de revisão por não apontar a(s) divergência(s) em
relação a outro julgado, nos termos do voto divergente de Osmar Lopes Jr. Mantida a decisão da
Câmara que negou provimento ao recurso voluntário.
(Protoc.14008/99 - Associação Batista de Ação Social de Campinas - Relator:Antonio Carlos Mabília -
Plenária - DOM de 26/06/02).

ISSQN -Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não provido o recurso de revisão, mantendo-se a decisão proferida pela 2ª
Câmara, que houve por bem entender que, neste caso e conforme documentos deste processo, não se
configurou desviou operacional, pois nem a Lei Complementar, nem a Lei Ordinária, nem os julgados
chegam a definir com exatidão tal conceito, nem fornecem critérios para tal, os quais acabam ficando
a cargo do julgador em cada caso concreto.
(Protoc.25330/95 - Lar Escola N.S. Calvário - Relator: Romualdo da Penha Jr. - Plenária - DOM de
26/06/02).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de revisão por não ter destacado as divergências
apontadas, nem transcrito os paradigmas de divergências ou seus tópicos mais importantes, nem
fornecido o fundamento da divergência, nem tê-las demonstrado analiticamente, por comparações,
com fundamento no artigo 48 da Lei 8129/94 e seus parágrafos.
(Protoc.53853/95 - Campclínicas SC Ltda - Relatora: Marilza Bertin - Plenária - DOM de 26/06/02).

IPTU - Tipo Padrão - Pagamento ou Depósito - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso voluntário impetrado contra decisão de 1a. instância (flls.237)
para o imóvel de código 042.029.739-02, exercício de 1998, por :1) ter havido alteração da
classificação do imóvel sem diligência ao local; 2) ter havido pagamento do IPTU de 1998, conforme
demonstra o documento de recolhimento de fls.269. Fica assim, alterada a decisão no que se refere a
este imóvel: mantido o padrão de classificação E-2.0 para 1998 e declarado extinto esse crédito
tributário, com base no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, nos termos do Voto Vista de
Antonio Carlos Mabília.
(Protoc. 74771/97 - Mercedes Benz do Brasil SA - Relatora: Catarina Gimenes - 1a. Câmara - DOM de
28/06/02).

IPTU - Área Tributável - Padrão Ano de Depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento parcialmente ao recurso de ofício: mantida a decisão
de 1ªinstância de fls.19 alterando-lhe apenas o ano de depreciação de 1980 para 1973 com base em
documento do processo, mantendo-se o padrão constante da decisão com base em vistoria ao imóvel
e mantendo-se a prática reiterada quanto a área com pe direito inferior a 2,5 m², nos termos do Voto
da Relatora.
(Protoc.14805/98 - Artes Gráficas Campinas Ltda - Relatora Catarina Gimenes - 3a.Câmara DOM
28/06/02).

IPTU - Área Construída - Padrão - Ano de Depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício: mantida a decisão de 1ªinstância,
que com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel corrigiu erro de fato no lançamento,
estabelecendo a área construída em 208,21m², tipo-padrão F-1.6, ano base de depreciação 1985,
retroagindo a 1995, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.12422/98 - Milton Quintino de Souza - Relatora: Marilza Bertin - 3a.Câmara - DOM 28/06/02).



ISSQN - Local da Prestação dos Serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso. Rejeitada a preliminar de nulidade do procedimento,
pois os documentos foram juntados antes da impugnação, quando poderiam ter sido questionados.
Rejeitada também a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância, pois não houve impedimento
ao exercício da ampla defesa e por estar a decisão amparada pelo artigo 159 do Decreto 11794/95,
que permite a publicação resumida da decisão quando o processo está bem informado, como é o caso
presente, Quando ao mérito, negado provimento pelas evidências quanto ao local da prestação de
serviços, que foi o Município de Campinas, tudo conforme repertório jurisprudencial. Mantido assim o
auto de infração e a decisão recorrida, por votação unânime.
(Protoc.77086/99 Movimentos Comércio Limpeza e conservação Ltda Relator Édison José Stahl
3a.Câmara - DOM 28/06/02).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço X Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário eis que demonstrado no processo
que a prestação de serviços se deu no município de Campinas, além da comprovação da existência de
estabelecimento da empresa nesta cidade, conforme a Lei Complementar 406/68 e a jurisprudência
pacífica sobre a matéria.
(Protoc.30232/99 Previl Serviços de Segurança Ltda Relator: Osmar Lopes Jr. 2a.Câmara -DOM
11/07/02).

IPTU - Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ªinstância que
alterou o lançamento baseado em dados colhidos em vistoria ao imóvel..
(Protoc.71450/98 José Pedro da Silva Relator: Antonio Jonas - 2a.Câmara DOM 11/07/02).

IPTU - Desapropriação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
que cancelou o lançamento do imóvel em questão, por comprovação da desapropriação da área e
construção de Escola Estadual, com fundamento no artigo 9º, IV, alínea a, do CTN.
(Protoc.33791/97 - Antonio José Pereira - Relatora: Kelma Eneida T.Camargo - 1a.Câmara - DOM
11/07/02).

ISSQN - Base de Cálculo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância que
cancelou o item 1.1 e manteve o item 1.2 do AIIM 3092, série B, face às comprovações trazidas no
processo e o disposto no artigo 64 da Lei 8230/94.
(Protoc.58436/99 - FAC Organização Social de Luto Ltda - Relator: João Batista Borges - 3a.Câmara -
DOM 11/07/02).

ISSQN - Limite de Alçada - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso posto que o valor do litígio, após o recurso de
ofício ficou inferior a 5000 UFICs, estando a autoridade decisória liberada desta obrigação pela Lei
11109/01, artigo 63.
(Protoc.63764/99 - Mallmann Comunicação e Marketing SC Ltda - Relator: João Batista Borges -1ª.
Câmara - DOM 11/07/02).

IPTU - Taxa de Lixo Bases de Cálculo - Alíquota da Taxa de Sinistro - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso voluntário, pois: 1) a Taxa de Lixo lançada
é legítima e não atem a mesma Base de cálculo que o IPTU, conforme já pacificado pelo STF, nos
termos do Voto do Relator; 2) a Taxa de Sinistro é devida neste lançamento por se tratar de imóvel
comercial; 3) o uso de alíquotas diferenciadas para imóveis distintos não fere a isonomia; 4) o ano
base de depreciação do imóvel, conforme constatado no processo 7385/95, após a comparação de
várias vistorias, deve ser alterado para 1977.
(Protoc. 9296/96 - Durval Otero - Relator: José Antonio Khattar. - 3a. Câmara - DOM 13/07/02).

IPTU - Área Tributável - Enquadramento - Erro de Fato - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
por erro de fato constatado no lançamento, mantida também a retroatividade da decisão, tendo em
vista a impossibilidade encontrada pela Administração em localizar a exata data do referido erro.
(Protoc.31573/99 - Adalberto Luiz Balhe - Relator: Dagoberto S.Silva. - 3a. Câmara - DOM 13/07/02).



ISSQN - Imunidade Recíproca - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por não ser aplicável a imunidade recíproca
a serviços prestados por empresa privada a órgãos públicos, conforme parágrafo 3ºdo artigo 150 da
Constituição Federal.
(Protoc.74796/99 - Construtora Lixa da Cunha SA - Relatora: Marilza Bertin - 3a. Câmara - DOM
13/07/02).

ISSQN - Imunidade Recíproca - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por não ser aplicável a imunidade recíproca
a serviços prestados por empresa privada a órgãos públicos, conforme parágrafo 3ºdo artigo 150 da
Constituição Federal.
(Protoc.74798/99 - Construtora Lixa da Cunha SA - Relatora: Marilza Bertin - 3a. Câmara - DOM
13/07/02).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Erro de Fato - Supressão de Instância - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que alegação nova de erro
de fato não deve ser aceita na via recursal sob pena de suprimir uma instância, ferindo o princípio do
duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de 1ª instância.
(Protoc.73339/98 - Igreja do Nazareno do Brasil - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM 2307/02).

ISSQN - Imunidade - Serviços Prestados a Ente Público - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que não se pode considerar
imunes os serviços prestados por empresa privada a entes públicos, conforme artigo 150, IV, da
Constituição Federal. Mantida a decisão de 1ªInstância.
(Protoc.74775/99 - Construtora Lix da Cunha Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. DOM 23/07/02).

ISSQN - Imunidade - Serviços Prestados a Ente Público - Subempreitada - Decadência
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que os valores referentes à
subempreitada já estão deduzidos no lançamento. Indevida a alegação de decadência porque o início
da fiscalização se deu em 17/12/98 e o lançamento atingiu o mês 03/94, dentro do prazo legal. E
finalmente, não se pode considerar imunes os serviços prestados, pois o artigo 150, IV, da
Constituição Federal oferece imunidade tributária apenas aos serviços prestados por Pessoas Jurídicas
de Direito Público, Mantida a decisão de 1ª instância e o AIIM 2792/ série B.
(Protoc.74795/99- Construtora Lix da Cunha Ltda - Relator: Antonio Jonas. - DOM 23/07/02).

IPTU - Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que demonstrado por dados
colhidos através de diligência realizada pelo Fisco que o lançamento estava incorreto. Mantida a
decisão de 1ª instância que alterou os lançamentos de 1995 a 2000.
(Protoc.1097/98 - João Batista de Souza - Relator: Antonio Jonas - DOM 23/07/02).

ISSQN- Nulidade de Decisão de 1ª Instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade de decisão de 1ªinstância pois a
jurisprudência da JRT tem aceito como procedente a forma resumida, além de ter a decisão se
reportado aos elementos constantes no processo permitindo a ampla defesa. No mérito, também por
unanimidade, estando pacífico o local do recolhimento, a alíquota e os demais aspectos formais do
lançamento, negado provimento ao recurso eis que devem ser considerados para fins de tributação do
ISSQN, não somente os sócios, mas sim todos os profissionais habilitados que exercem a
responsabilidade pessoal descrita no §3º do artigo 9º da lei Complementar 406/68.
(Protoc.52112/97 - Price Waterhouse Auditores Independentes SC - Relator: Romualdo Penha Jr. -
DOM 23/07/02).

ISSQN - Reajuste de Valor do Preço do Serviço - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ªinstância e o
AIIM2793 série B, pois a base de cálculo do ISS é o preço do serviço e conforme artigo 24 da Lei
8230/94, nela se incluem quaisquer vantagens que integrem o preço do serviço.
(Protoc.74799/99 - Construtora Lixa da Cunha SA - Relator: Flávio Antonio Baptista. - DOM
30/07/02).

IPTU - Erro de Fato e Valor do Litígio - Recurso de Ofício.



Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso, posto que o valor do litígio, ou seja, o valor da
parte que foi oferecido ao controle da 2ªinstância através do recurso de ofício, ficou inferior a 5000
UFIC, estando assim a autoridade decisória liberada desta obrigação pela Lei 11109/01, artigo 63.
(Protoc.5440/99 - José Antonio de Oliveira Lima - Relator: João Batista Borges - DOM 30/07/02).

ISSQN - Obrigações Acessórias - Multa Confiscatória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, para excluir do AIIM 3006, série B, o item
I, pois não ficou provado definitivamente que os documentos não foram apresentados. Mantido o item
II, pois realmente não foi provado que o Livro Fiscal estivesse autenticado quando da fiscalização e
por ter ocorrido de fato vício em documento fiscal. Rejeitado o argumento de multa confiscatória, por
falta de demonstração.
(Protoc. 33033/99 - Texas Comércio e Estacionamento Ltda Relatora: Célia A. Gamallo DOM
30/07/02).

IPTU - Erro de Fato Pé Direito Inferior a 2,5m - Valor do Litígio - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância que
alterou o lançamento com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel. Rejeitada a proposta feita de
ofício pela Representante Fiscal, para tributar área com altura inferior a 2,5m, por falta de elementos
no processo sobre a altura dessa área e sobre as condições dessa área construída, nos termos do voto
da Relatora.
(Protoc.16733/98 - Empresa de Investimentos Campinas - Relatora: Catarina Gimenes - DOM
02/08/02).

ISSQN - Imunidade Recíproca dos Entes Públicos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ªInstância, pois não
se pode considerar imunes os serviços prestados por empresa privada a entes públicos, conforme
artigo 150, §§2º e 3º da Constituição Federal .
(Protoc.74797/99 - Construtora Lix da Cunha Ltda Relatora: Catarina Gimenes. DOM 02/08/02).

ISSQN - Nulidade de Decisão de 1ª Instância Arbitramento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade de Decisão de 1ª Instância por não ter
prejudicado a defesa, estando o processo bem instruído. Quanto ao mérito, por unanimidade, mantido
o lançamento do AIIM 2578B, que utilizou base de cálculo apurada em arbitramento na falta de
documentos idôneos, conforme o artigo 148 do CTN, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.64204/97 - Luis Admir Busco/Auto Escola Caravela Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva. DOM
02/08/02).

IPTU - Intempestividade - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício intempestivo por desrespeito ao Princípio
da Segurança Jurídica e à legislação municipal que prevê que seja efetuado na ocasião da própria
decisão.
(Protoc.14084/98 - Estevão Estobiênia Relator: Dagoberto S.Silva DOM 02/08/02).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço X Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso voluntário para excluir do lançamento os
valores das Notas Fiscais 0216 e 1220, que correspondem a serviços prestados em outro município.
Mantido o lançamento quanto aos demais valores, pois se referem a serviços prestados em Campinas
ou por estabelecimento situado nesta cidade, conforme a jurisprudência.
(Protoc. 74780/99 - RCA Temporários e Efetivos Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci - 2ªCâmara
DOM de 03/08/02).

ISSQN - Deduções na Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, por falta de demonstrações das
alegações do recorrente, em especial as referidas deduções. Mantido o lançamento.
(Protoc. 74774/99 - Construtora Lix da Cunha Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de
03/08/02).

ISSQN - Vigência da Legislação - Base de Cálculo - Serviços de Terceiros - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, pois ficou demonstrado que a
legislação que fundamentou o lançamento estava vigente à época, e por sua vez, o recorrente não
demonstrou a alegação de prestação de serviços por terceiros. Também não procede o argumento de



falta de documentos fiscais no processo, o qual contém cópias do Livro Fiscal, com dados suficientes
para embasar o lançamento, nos termos do Voto do Relator. Mantido o lançamento.
(Protoc. 506/00 Lastro Publicidade e Propaganda Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM
de 03/08/02).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de ausência do relatório da fiscalização integrando o
auto de infração, pois a legislação municipal regulamenta o uso do Termo de Início de Fiscalização e o
Termo de Conclusão de Fiscalização, onde consta tal relatório simplificado. Quanto ao mérito, por
maioria, nos termos do Voto do Relator, negado provimento ao Recurso voluntário, eis que
demonstrado no processo que a prestação de serviços se deu dentro do município de Campinas, onde
a empresa possui estabelecimento. Mantido o lançamento.
(Protoc. 75768/99 Síntesis Consultoria e Comércio Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci - 2ªCâmara
- DOM de 03/08/02).

ISSQN - Requisitos do recurso - recurso de revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de revisão, pois não ficou contatada a divergência
entre as decisões apresentadas como paradigmas e a decisão recorrida. Mantida por conseqüência, a
decisão proferida pela segunda câmara.
(Protoc. 45184/00 Suporte Organização e Serviços Ltda Relatora: Marilza Bertin DOM de 09/08/03).

IPTU - Não tributação de área com pé direito inferior a 2,5m - recurso de revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão por atender aos requisitos de
admissibilidade. No mérito, negado provimento ao recurso, mantido a decisão da 3º câmara por se
fundamentar no reconhecimento das praticas reiteradas á época do lançamento.
(Protoc. 11041/98/95 - Cláudio Rodrigues Carmona - Relator: Antonio Jonas. DOM de 09/08/02).

ISSQN - Requisitos do Recurso - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão por não ter sido apresentado
paradigma, pois no presente processo há relatórios esclarecedores da origem da Base de Cálculo, o
que não ocorreu nos casos usados p ara comparação. Mantida, por conseqüência, a decisão proferida
pela Segunda Câmara.
(Protoc. 45989/99 - Campcor Adm. Corretora de Seguros Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci -
Plenária - DOM de 09/08/02).

ISSQN - Denúncia Espontânea - Benefícios da Lei 9793/98 - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitado o argumento de denúncia espontânea por falta do pagamento, tal
como exigido no artigo 138 do CTN. Por maioria, mantido o lançamento do AIIM 2170B. Também por
maioria, provido parcialmente o recurso para atender ao pedido de aplicação da Lei 9793/98, nos
termos do Voto Vista de João Batista Borges, pois o débito estava devidamente constituído com o
pedido de parcelamento e a Lei não exigiu maiores formalidades para o requerimento do benefício.
Assim, ficou deferido o pedido de benefício fiscal para o recolhimento do valor lançado à vista, com
80% de desconto na multa e nos juros, desde que o pagamento seja efetuado até 01 (hum) dia após
o trânsito em julgado desta decisão, ou com 50% de desconto no valor da multa e nos juros, desde
que o pagamento seja efetuado até 31(trinta e um) dias após o trânsito em julgado desta decisão.
(Protoc.60668/98 - Recigraf Fotolitografia Ltda - Relatora: Kelma E.T.Camargo - 1ªCâmara - DOM.de
16/08/02).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Alteração do Padrão/Subpadrão - Área - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento para manter a decisão do Depto
de Receitas Imobiliárias, que alterou a área construída, tipo-padrão a partir de 1995, com base em
dados colhidos em vistoria, mantidos os demais dados de área e fatores inalterados.
(Protoc.27743/98 - Luis Carlos Rodrigues da Silva - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara - DOM.de
24/08/02).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Valor Venal - Padrão/Subpadrão - Área - Recurso de Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso que não demonstrou suas alegações.
Porém, com base no artigo 149 VIII CTN que determina a correção do lançamento por iniciativa de
ofício, tendo em vista dados trazidos ao processo por vistoria fiscal após a decisão de 1ªinstância,
deve ser retificado o lançamento a partir de 1997, utilizando-se os parâmetros: área construída
308,44m2, tipo/padrão/subpadrão A-4.3 e ano base de depreciação 1994.
(Protoc.79490/97 - Carlos Roberto Sofiato - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara - DOM.de 24/08/02).



IPTU e Taxas Imobiliárias - Valor Venal - Tipo e Padrão/Subpadrão - Área - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão do Depto de
Imobiliárias com revisão do lançamento de IPTU para 1998, quanto à alteração do lançamento de
1998 a 2000, com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel. E deve ser corrigido também o
lançamento para o exercício de 1997, pois embora o pedido de revisão estivesse intempestivo para
esse exercício, o artigo 149 VIII CTN determina a correção do lançamento por iniciativa de ofício
quando toma conhecimento de erro de fato, como ocorreu neste caso, nos termos do Voto da
Relatora.
(Protoc.32424/98 - Valmiro Roberto Pereira - Relatora: Catarina Gimenes - 3ªCâmara - DOM.de
24/08/02).

ISSQN - Responsabilidade Solidári - Mão de Obra Própria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento, por ausência de comprovação das alegações de uso de
mão de obra própria na construção no imóvel na ocasião da impugnação, nem do recurso, nem das
oportunidades que lhe foram oferecidas dentro do processo.
(Protoc.73225/99 - Mog Comercial e Construtora Ltda - Relator: Édison José Stahl - 3ªCâmara -
DOM.de 24/08/02).

ISSQN - Efeitos da Consulta - Regime de Lançamento - Recursos de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, mantido o regime de lançamento por homologação, por se enquadrar os
serviços prestados pelo recorrente no item 2 da Lista de Serviços modificada pela Lei Complementar
56/87 e pela Lei Municipal 6893/91. Negado provimento também ao Recurso de Ofício, pois é devida a
exclusão do período de 01 a 05/95 do presente lançamento para evitar bitributação.
(Protoc. 41881/97 Laboratório de Patologia Clínica Zerlotti Ltda - Relator: Celcimar Cardoso Garcia -
1ªCâmara - DOM de 04/09/02).

ISSQN - Efeitos da consulta - Regime de Lançamento - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar do efeito suspensivo ao lançamento por não fazer
parte o requerente da inicial da consulta, a qual se encerrou em 1994. Quanto ao mérito, por
unanimidade de votos, mantido o regime de lançamento por homologação, por se enquadrar os
serviços prestados pelo recorrente no item 2 da Lista de Serviços modificada pela Lei Complementar
56/87 e pela Lei Municipal 6893/91. Mantidos também os cálculos que apuraram a base de cálculo do
tributo nos termos do Voto do Relator, pois além da variação mensal do valor da UFIR (corretamente
aplicada segundo a Lei Municipal 8242/94), havia também a variação dos valores dos preços dos
serviços. Assim, ficou negado provimento ao Recurso Voluntário, mas reconhecida a necessidade de
reduzir a multa, para a adequada aplicação da Lei Municipal 9577/97, artigo 57, I, "a", que pode ser
reconhecida de ofício a qualquer momento, com autorização do artigo 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional (retroatividade benigna).
(Protoc.8651/97 - Laboratório de Análises Clínicas e Toxologia SC Ltda - Relator: Celcimar C.Garcia -
1ªCâmara - DOM de 04/09/02).

IPTU - Limite de Valor de Alçada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, posto que o valor do litígio, isto é, o
valor da parte sobre a qual ainda há controvérsia e que é remetida ao controle da 2ªinstância, não
atingiu o limite de obrigatoriedade estabelecido pelo artigo 63 da Lei 11109/01.
(Protoc.14820/98 - Guerino Smanioto - Relator: João B.Borges - 1ªCâmara - DOM de 04/09/02).

ISSQN - Obrigação Principal Alteração Cadastral - Regime de Lançamento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o recurso voluntário, mantido o regime de lanámento por
homologação para os serviços prestados no período de 05/94 a 21/11/96. Deve ser lançado pelo
regime "de Ofício" o período entre 22/11/96 a março/1999, por ter havido alteração no Contrato
Social em 22/11/96 podendo o fisco autuar pelo descumprimento de obrigação acessória pela falta de
comunicação dessa alteração ao Cadastro, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr.
(Protoc.37651/99 - Clínica Cardiologia Dr. Anísio Lopes Jr. SC Ltda - Relator: Gilson C. Castelucci -
2ªCâmara - DOM de 04/09/02).

ISSQN - Local do Estabelecimento - Obrigação Acessória - Emissão de Documentos fiscais -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso pois ficou demonstrado no processo que o



contribuinte possui estabelecimento no Município de Campinas , devendo aqui ser tributado quanto ao
ISS dos serviços aqui prestados, conforme jurisprudência administrativa e judicial dominante.
(Protoc.78883/00 Resolve Serviços e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda - Relator: -
2ªCâmara - DOM de 04/09/02).

ISSQN Confisco - Base de Cálculo -Fundamentação Legal do Lançamento - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, por falta de demonstração das
alegações do recorrente, em especial as requeridas deduções. Mantido o lançamento por terem sido os
cálculos bem apurados, por terem se baseado em Livro Fiscal Modelo I do próprio contribuinte e por
estar devidamente fundamentado o auto de infração nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.505/00 - Lastro Publicidade e Propaganda Ltda - Relator: José Norival Munhoz - 2ªCâmara -
DOM de 04/09/02).

ISSQN - Cerceamento de Defesa por Juntada de Novos Documentos - Nulidade da Decisão
de 1a. Instância Decadência Regime de lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois os documentos
juntados ao processo eram de emissão da própria empresa recorrente, portanto de seu pleno
conhecimento, não se tratando de novos documentos, além de não terem servido de fundamento para
a questão principal deste processo que é o Regime de Lançamento. Rejeitada também por
unanimidade a preliminar sobre falta de fundamentação da decisão de 1a. instância, pois não impediu
a defesa do recorrente. No mérito, também por unanimidade, provido parcialmente o recurso
voluntário, reconhecida a decadência do período anterior a 06/07/94, com base no parágrafo único do
artigo 173 do Código Tributário Nacional, pois a Fiscalização teve ser termo inicial em 06/07/99.
Mantido o regime de lançamento por homologação por estarem os serviços prestados enquadrados no
item 5 da Lista de Serviços, tendo sido mantido o mesmo critério de fiscaliza'~ao durante todo o
lançamento deste contribuinte. Impedido de votar por motivos regimentais Gilson C. Castelucci.
(Protoc.54669/99 Medicamp SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de 04/09/02).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Alteração do Padrão/Subpadrão - Área - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, para manter a decisão de
1ªinstância que reduziu a área tributada no lançamento original para não incidir o imposto predial
sobre a área com restrição de uso, gozo ou disposição, conforme artigo 32 do Código Tributário
Nacional e artigo 13 da Lei 5626/85.Corrige-se, de ofício, a área, devendo ser tributada 10.265m2,
conforme laudo técnico emitido pelo setor competente.
(Protoc.22055/99 - Schedule, Tubos, Válvulas e Conexões Ltda - Relatora: Catarina Gimenes -
3ªCâmara - DOM de 14/09/02).

ISSQN - Local da Prestação de Serviços - Obrigação Cadastral - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por ter sido comprovado no processo a
prestação de serviços no município de Campinas, sendo portanto, devido o tributo nesta cidade,
conforme a jurisprudência dominante.Por conseqüência, é pertinente a obrigação de possuir a devida
inscrição no Cadastro Mobiliário Municipal, estando assim correta a autuação pela obrigação acessória,
nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.45185/00 - Suporte Organização e Serviços Ltda - Relator: Antonio Carlos Mabília - 3ªCâmara
- DOM de 14/09/02).

IPTU - Alteração de área Construída - Classificação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Édison José Stahl, não conhecido o recurso
de ofício, pois a parte em litígio não atinge o valor exigido pelo artigo 63 da Lei 11109/01,
acompanhando o entendimento que vem se firmando na 1ªCâmara de que o litígio se compõe da
parte controversa da decisão.
(Protoc.81340/98 - Clóvis Melanchauski - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara - DOM de 14/09/02).

ISSQN - Inovação na Sustentação Oral - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de Revisão. No mérito, negado provimento também
por unanimidade, mantendo-se a decisão recorrida. O fundamento escolhido pela maioria foi o contido
no Voto Divergente de Osmar Lopes Jr. de acatar o previsto no artigo 8º da Lei 8715/95 que proíbe
novas alegações após publicada a pauta de julgamentos, e de que a palavra concedida ao recorrente
durante o julgamento deve ser usada para sustentar as razões contidas no recurso, conforme artigo
554 do CPC, além de doutrina citada.
(Protoc.51413/95 - Leão Passos e Cia Ltda - Relator: Antonio Jonas - Plenário - DOM de 14/09/02).



ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão da 1ªCâmara que se
baseou no §4º do artigo 159 do Regulamento do ISSQN, pois a Lei 8230/94, estabeleceu em seu
artigo 66 que as normas aplicáveis ao processo fiscal seriam estabelecidas em Regulamento.
(Protoc.12398/00 - Laboratório de Análises Clínicas Dr.J.A.Vozza Ltda - Relatora: Catarina Gimenes -
Plenário - DOM de 14/09/02).

ISSQN - Instalação e Montagem - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantido o lançamento, por ser a Lista de
Serviços taxativa quanto aos ítens elencados, sendo cada item gênero de espécies nele contidas, por
ser o destinatário do serviço prestado pela recorrente o seu usuário final, e por não constar prova nos
autos da não aplicação de materiais, tudo nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.15447/00 - Rede Ativa Comércio e Serviços Ltda - Relator: Flávio A.Baptista - 1ªCâmara -
DOM de 19/09/02).

ISSQN - Obrigações Acessórias - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, com fundamento no artigo 64 da Lei
8230/94 que permite a relevação ou redução de multas desde que não tenha havido dolo, fraude, má-
fé ou prejuízos aos cofres públicos, cancelando do lançamento dois ítens: o item 1.2, pois embora não
escriturados os livros, foram apresentadas as guias de ausência de movimento econômico, e o item
1.3, pois a falta de totalização do livro no mês 06/99 não impediu a correta apuração e conferência do
tributo devido. Mantido o item 1.1 referente a falta de apresentação das guias de ausência de
movimento econômico de alguns meses.
(Protoc.15448/00 - Rede Ativa Comércio e Serviços Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista - 1ªCâmara
- DOM de 19/09/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Obrigações Acessórias - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ªinstância, pois o artigo
159 do Decreto 11794/95, autoriza a publicação da decisão de forma resumida, desde que o processo
esteja devidamente informado, como é o presente caso. Quanto ao mérito, também por unanimidade,
provido parcialmente o recurso, com fundamento no artigo 64 da Lei 8230/94 e 175 do Decreto
11794/95, que permite a relevação ou redução de multas desde que não tenha havido dolo, fraude,
má-fé ou prejuízos aos cofres públicos, decidiu-se aplicar em retroatividade benéfica, para o item I do
AIIM 2202 "B", a penalidade do artigo 57, §7º, da Lei 9577/97.Quanto aos ítens II a IV, por ausência
de previsão específica na lei vigente à época do lançamento, foram canceladas as penalidades. E
finalmente, quanto ao item V, ficou fixada a penalidade em 100 UFIR conforme artigo 57, §3º da Lei
9577/97.
(Protoc.52324/96 - Cem por Cento Vídeo Locadora Ltda - Relatora: Kelma Eleneida T.Camargo -
1ªCâmara - DOM de 19/09/02).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Requisitos Legais para o Lançamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofícios, mantendo-se a decisão que
cancelou os lançamentos e taxas imobiliárias de 1993 a 2000, pois em 1993 e 1994, o imóvel estava
na Zona de Expansão Urbana, mas não havia loteamento aprovado para aquela área e a partir daí
passou a se localizar na Zona Urbana, porém sem os melhoramentos exigíveis pelo artigo 32 do
Código Tributário Nacional.
(Protoc.12564/98 - Fritz Oskar Lochle - Relator: João Batista Borges - 1ªCâmara - DOM de 19/09/02).

IPTU -Valor do Litígio - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., não conhecido o recurso de
ofício, que ficou dispensado pelo artigo 63 da Lei 11109/01, pois o valor do litígio se situou abaixo de
5000 UFIR.
(Protoc.69006/98 - Cláudia Carbas Clemente Olmos - Relator: Gilson C.Castelucci - 2ªCâmara - DOM
de 24/09/02).

IPTU - Valor do Litígio - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Romualdo da Penha Jr., não conhecido o
recurso de ofício, que ficou dispensado pelo artigo 63 da Lei 11109/01, pois o valor do litígio se situou
abaixo de 5000 UFIR.
(Protoc.68571/98 - Oswaldo Antonio - Relator: Antonio Jonas - 2ªCâmara - DOM de 24/09/02).



IPTU - Ausência de Construção - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, por haver demonstração da
inexistência de construção de imóvel a ser tributado pelo imposto predial. Mantida a decisão de
1ªinstância que passou o lançamento de tributo pelo imposto territorial de 1995 a 2000.
(Protoc.24561/98 - Marcelo Roberto Ribeiro de Oliveira - Relator: Antonio Jonas - 2ªCâmara - DOM de
24/09/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Contratos de Franquia - Serviços de Correio -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ªinstância, tendo em
vista que ela propiciou ao contribuinte a ampla defesa em forma de recurso. No mérito, por maioria,
nos termos do Voto do Relator, provido o recurso para cancelar o lançamento, por ausência de fato
gerador do ISSQN, pois não há serviço de intermediação de contratos de franquia, conforme os
conceitos colados da doutrina e decisões de tribunais trazidas ao Voto.
(Protoc.5473/00 - Agência Dunlop SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de
24/09/02).

IPTU - Limite de Alçada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, não conhecido o recurso de ofício por aplicação da nova alçada de 5.000 UFICs,
da Lei 11109/01, nos termos do Voto Divergente de Édison José Stahl. Quanto ao erro de fato de
fls.63, registrada a recomendação ao Departamento lançador para rever seus autos, nos termos do
artigo 149 do Código Tributário Nacional.
(Protoc.11834/98 - José Bittar - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara - DOM de 03/10/02).

IPTU - Duplicidade de Julgamentos - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício. Em preliminar levantada de ofício e acatada
pela Mesa Julgadora, foi declarado extinto o processo sem apreciação de mérito ante a existência de
decisão da Segunda Câmara exarada no protocolado n.73098/98 transitado em julgado na esfera
administrativa, sobre o mesmo lançamento, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.2141/99 - Indasta Comércio de Materiais p/ Construção Ltda - Relatora: Marilza Bertin -
3ªCâmara - DOM de 03/10/02).

ISSQN - Irregularidade na Fiscalização - Bitributação - Abatimentos na Base de Cálculo -
Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e negado provimento por estarem os atos fiscais
dentro da legalidade, por não ter sido provado o recolhimento do imposto retido que deu origem à
alegação de bitributação, por falta de previsão legal para o abatimento do valor dos materiais na base
de cálculo que é o preço do serviço, e ainda por estar correto o enquadramento da empresa no regime
de lançamento por homologação, conforme a previsão legal.
(Protoc.61081/00 - Hemoclínica SC Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva - 3ªCâmara - DOM de
03/10/02).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário e ao de Ofício, nos termos do
Voto do Relator, correta a decisão de 1ªinstância que deferiu parcialmente a impugnação, eis que
somente a partir do registro da alteração contratual em Cartório, é que esta produziu efeitos perante
terceiros e perante o Fisco, passando a partir de então a fazer juz ao lançamento no regime direto,
por profissionais liberais.
(Protoc.31828/00 - Clínica Patologia Toracoabdominal Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara -
DOM de 03/10/02).

ISSQN - Vários Autos de Infração - Licitude das Provas - Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares. Quanto a de lavratura de mais de um auto de
infração, por não interferirem no julgamento deste. Ficou claro neste processo que as provas
utilizadas foram todas lícitas, todas sem abuso de poder. Rejeitado também o argumento da
decadência, pois não ocorrendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial pela previsão do
artigo 173 do Código Tributário Nacional, nos termos do Voto do Relator. No mérito, embora o
incidente cadastral o tenha registrado em código de controle similar ao de sua atividade, o imposto
sobre serviços apurado neste lançamento incidiu sobre os fatos geradores na base de cálculo, por falta
de previsão legal. Mantido o lançamento.
(Protoc.13505/00 - Airways Serviços de Comércio Exterior Ltda - Relator: Romualdo da Penha Jr. -
2ªCâmara - DOM de 03/10/02).



ISSQN - Vigência da Lei - Isenção - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso de revisão, mantida a decisão da 2ªCâmara que
havia cancelado o lançamento, nos termos do Voto do Relator, pois conforme o artigo 2ºda Lei de
Introdução do Código Civil, a Lei 8230/94 não revogou a Lei 6683/91, que se trata de Lei Especial
concedendo isenção onerosa. Faz juz à isenção a empresa pois a Lei 6683/91 não condicionou o
benefício a requerimento, e deu poderes ao Conselho Municipal de Saúde para verificar e decidir sobre
a concessão, duração e interrupções da isenção, além de outras lições doutrinárias e jurisprudenciais
trazida no Voto. Impedido de votar neste julgamento por motivos regimentais, Édison José Stahl.
(Protoc.26995/97 - Hospital e Maternidade A.Sabin Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista - 3ªCâmara
- DOM de 11/10/02).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., negado conhecimento ao
Recurso de Revisão, por não preencher os requisitos legais reforçados pela Súmula 2 da JRT. Desta
forma, transitou em julgado a decisão da 1ª Câmara que manteve o AIIM 4362, série A, mas, com
direito à multa de 60% prevista na Lei 9577/97, por força do princípio da retroatividade benigna.
Impedido de votar Gilson C.Castellucci.
(Protoc.37066/96 - Liveware Tecnologia e Serviços Ltda -Relator: Édison José Stahl - Plenário - DOM
de 11/10/02).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Erro de Fato - Prática Reiterada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, por julgar correta a decisão de 1ª
instância que alterou os lançamentos de 1995 a 2000 com base em dados colhidos em vistoria ao
imóvel. Rejeitada pelos julgadores a hipótese de tributação de áre com pé direito inferior a 2,5m, em
respeito à prática reiterada da Administração Tributária Municipal à época do lançamento.
(Protoc. 9961/99- Luiz Antonio Piza - Relator: Gilson Carlos Castelucci - 2ªCâmara - DOM de
12/10/02).

ISSQN - Supressão de Instância - Falta de Certeza e Liquidez do Lançamento - Redução da
Multa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no artigo 473 c/c 517 do Código de Processo Civil, não conhecida
a parte do recurso que inovou em relação aos argumentos da impugnação, alegando falta de certeza e
liquidez da base de cálculo do lançamento. Quanto às demais alegações que foram conhecidas,
decidiu-se negar provimento ao recurso voluntário por não se considerar confisco a multa de 60%
aplicada no auto de infração, a qual também não pode ser excluída pelo argumento da falta de dolo ou
má-fé, pois o artigo 136 do Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade objetiva nas
infrações tributárias.
(Protoc.30233/99 - Previl Serviços de Segurança Ltda - Relator: Gilson C.Castelucci - 2ª Câmara -
DOM de 12/10/02).

IPTU - Limite de Alçada - Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, eis que a redução do tributo foi inferior
à nova alçada estabelecida pela Lei 11109/01. Face a constatação de erro de fato durante o preparo
do processo, deve a autoridade lançadora atentar para o prevista no artigo 149 do Código Tributário
Nacional, tomar as providências cabíveis.
(Protoc.12411/98 - João Jacintho - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de 12/10/02).

ISSQN - Limite de Alçada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, pelo advento da Lei 11109/01 que
liberou a autoridade de 1ª instância desse recurso, quando o litígio estiver abaixo de 5000 UFIC.
(Protoc.21547/00 - Luiz Carlos Souza Alves ME - Relator: João Batista Borges - 1ªCâmara - DOM de
19/10/02).

ISSQN - Agenciamento de Imóveis SC Ltda - Arbitramento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantido o lançamento, conforme a Lei
8230/94, por ter havido prestação do serviço, conforme consta do processo e por ter sido criterioso o
arbitramento usado para se obter a base de cálculo. Com base no artigo 106, II, do Código Tributário
Nacional, reconhecido o direito do recorrente à redução da Multa para 60% do imposto não recolhido,
conforme artigo 55, incisio I, da Lei 11109/01.
(Protoc.13142/97 - A Mendonça SC Ltda - Relator: João Batista Borges - 1ªCâmara - DOM de
19/10/02).



IPTU - Limite de Alçada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso de Ofício, pelo advento da Lei 11109/01 que liberou a
autoridade de 1ª instância desse recurso, quando o litígio estiver abaixo de 5000 UFIC.
(Protoc.12796/98 - José Lázaro Griffo - Relatora: Célia A. Gamallo - 1ªCâmara - DOM de 19/10/02).

IPTU - Limite de Alçada - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, em respeito ao princípio de aplicação
imediata das leis processuais, por não atingir o novo limite de 5000 UFIC estabelecido pela Lei
11109/01.
(Protoc.10427/98 - Sinésio Pereira dos Santos - Relator: Dagoberto S.Silva - 3ªCâmara - DOM de
22/10/02).

IPTU - Desmembramento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício, mas negado provimento, mantida a decisão
de 1ªinstância que indeferiu o pedido de revisão do lançamento para 1999 e determinou a sua
alteração a partir de 2000 por força do desmembramento de área ocorrido.
(Protoc.37194/99 - Alberto Carmo Frazatto - Relatora: Marilza Bertin - 3ªCâmara - DOM de
22/10/02).

IPTU - Limite de Alçada - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, eis que a redução do tributo foi inferior
à nova alçada estabelecida pela Lei 11109/01.
(Protoc.15059/00 - Assad El Helou - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de 30/10/02).

ISSQN - Administração de Aluguéis - Data do Fato Gerador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário para cancelar o lançamento, tendo em vista
que o serviço de administração ocorre quando do pagamento do aluguel e o imposto sobre serviço
deve ser recolhido até o dia 10 do mês seguinte ao da prestação do serviço, conforme o disposto no
artigo 61 da Lei 5626/85 (Código Tributário Municipal) mantido pelas legislações posteriores.
(Protoc.43071/00 - SB Empreendimentos Imobiliários SC Ltda - Relator: Antonio Jonas - 2ªCâmara -
DOM de 30/10/02).

ISSQN - Multa Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator provido o Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento, com fundamento no artigo 64 da Lei 8230/94, que permite a relevação da multa
acessória quando não houver prejuízos ao recolhimento do crédito tributário, como foi este caso e por
ter sido deferido o pedido de Regime Especial de Emissão de Notas Fiscais de Serviços sem restrições
expressas.
(Protoc.42477/00 - SB Empreends Imobiliários SC Ltda - Relator: Antonio Jonas - 2ªCâmara - DOM de
30/10/02).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator, negado conhecimento ao Recurso de Revisão
por não atender ao exigido pelo artigo 163 do RISS (Decreto 11794/95), ao artigo 39 do Regimento
Interno da JRT (Decreto 11992/95) e Súmula 02 da JRT, uma vez que não forneceu o conteúdo das
decisões invocadas como paradigmas, seus principais tópicos ou suas características divergentes. Não
alterada a decisão da 2ªCâmara que deu provimento parcial ao recurso voluntário.
(Protoc.18880/95 - Hemolab Análises Clínicas SC Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva - Plenário - DOM
de 02/11/02)

ISSQN - Decadência - Base de Cálculo - Preço do Serviço - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de decadência com relação ao mês 12/94. Escolhida,
por maioria, a fundamentação do Voto do Relator, com base no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional que determina o prazo de 5 anos a partir do exercício seguinte ao que poderia ter
sido efetuado o lançamento. O fato gerador de 12/94 poderia ter sido lançado em 01/95 e o prazo de
decadência se extinguiria em 12/2000.Quanto ao mérito, por maioria, com base nos termos do Voto
do Relator, provido parcialmente o Recurso Voluntário para adotar como base de cálculo apenas o
valor recebido pelo recorrente a título de Taxa de Administração, restando ao Fisco o direito de cobrar
eventual diferença entre o valor já recolhido pelo Contribuinte e o montante obtido pelo Cotejo dos
valores dos documentos anexados, em especial das cópias dos Livros de Registro de Documentos
Fiscais, Documentos de Arrecadação Municipal e Notas Fiscais de Serviços, de fls.28 até 168.



(Protoc.20757/00 - Essencial Consultoria Pessoal Ltda - Relator: José Antonio Khattar - 3ªCâmara -
DOM de 05/11/02).

IPTU - Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ªinstância
26/08/2000 que alterou alguns lançamentos a partir de 1998 e outros a partir de 1999, com base em
dados obtidos em vistoria ao local e com fundamento na Lei Municipal 9927/98.
(Protoc.75421/99 - Condomínio Residencial Village di Firenze - Relatora: Catarina Gimenes -
3ªCâmara - DOM de 05/11/02).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., negado conhecimento ao
Recurso de Revisão por não atender ao exigido pela Súmula 02 da JRT, e legislação correlata, uma vez
que o requerente não apontou nem discorreu sobre as eventuais divergências. Não alterada a decisão
da 3ªCâmara que negou provimento ao recurso voluntário.
(Protoc.41881/97 - Hemolab Análises Clínicas SC Ltda - Relator: Celcimar C.Garcia - Plenário - DOM
de 06/11/02).

ISSQN - Arbitramento - Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, por não demonstrar que a base
de cálculo real do ISSQN devido era diferente daquela que foi utilizada no arbitramento. Também não
configura punição em duplicidade o fato de existir outra autuação por obrigação acessória. Negado
provimento ao Recurso de Ofício e adotados os fundamentos da decisão de 1ª instância que manteve
o lançamento porém com a metodologia de fls.195 a 197 que atende melhor aos objetivos do
arbitramento.
(Protoc.77096/99 - Villas Boas Hotel Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci - 2ªCâmara - DOM de
12/11/02).

ISSQN - Tempestividade do Recurso de Ofício - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator, não provido o Recurso de Revisão, devendo ser
mantida a decisão da 3ªCâmara, cujos fundamentos ficam adotados.
(Protoc.73515/98 - Wilson Chiotti - Relator: Gilson C.Castelucci - Plenário - DOM de 15/11/02).

TFF - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o Recurso de Revisão, por não cumprir todos os requisitos da
Súmula 02 desta Junta e, por conseqüência, não reformada a decisão da Câmara.
(Protoc.51094/94 - Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE Cps. - Relator: Osmar Lopes Jr. -
Plenário - DOM de 15/11/02).

ISSQN - Denúncia Espontânea - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário por ausência de demonstração
da alegação de pedido de parcelamento antes do lançamento.
(Protoc.34033/99 - Vig Informática Ltda - Relatora: Kelma Eleneida T. Camargo - 1ªCâmara - DOM de
27/11/02).

IPTU - Zona Urbana e Zona de Expansão - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão da 1ªinstância
que cancelou o lançamento, pois o imóvel não é atendido com os requisitos mínimos o artigo 32 do
Código Tributário Nacional.
(Protoc 14565/98 - Fritz Oskar Loehle - Relator: João Batista Borges - 1ªCâmara - DOM de 27/11/02).

ISSQN - Multa Acessória - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, para, com base no artigo 64 da Lei
8230/94, relevar a multa para 50% do seu valor, tendo em vista que não houve prejuízo aos cofres
públicos, vez que o tributo foi devidamente recolhido, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.77090/99 - VVD Volkswagen Corretagem de Seguro - Relator: Flávio Antonio Baptista -
1ªCâmara - DOM de 27/11/02).

IPTU - Depósito Administrativo - Desmembramento - Classificação do Imóvel - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por.unanimidade, declarou-se a legitimidade da empresa Mercedes Bens para recorrer neste
processo, pois foi atingida pela decisão de 1a. instância e que não houve extinção do crédito tributário



pelo depósito administrativo, por não estar ainda o lançamento revestido de certeza e liquidez.
Também por unanimidade, foi provido parcialmente o Recurso, unicamente para reverter o
cancelamento dos códigos de contribuinte da Bentler Automotiva e Bentler Estamparia, eis que não
houve qualquer alteração de fato que pudesse embasar o cancelamento havido na 1a. instância. Em
conseqüência, a área do contribuinte Mercedes Bens fica reduzida para 1.206.374,66 metros
quadrados, devendo prevalecer o desmembramento em relação às empresas Bentler Estamparia,
Bentler Automotiva e Deicmar AS Despachos Aduaneiros Assessoria e Transporte, por ter sido
demonstrado no processo que houve de fato a alienação do imóvel entre as empresas. Quanto à
classificação dos imóveis fica mantida nos termos da decisão de 1a instância, que foi confirmada por
vistoria ao local, que consta no processo, nos termos do Voto do Relator. Quanto aos demais ítens,
fica mantida a decisão de. 1a instância por não terem sido objeto de recurso.
(Protoc. 58192/98 - Mercedes Bens do Brasil SA - Relator: Osmar Lopes Jr. 2a.Câmara - DOM de
03/12/02).

IPTU de 1997 e 1998 Área - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade provido parcialmente o recurso de ofício, para fixar a área do imóvel em
14.705,28 metros quadrados, por força de dados colhidos em vistoria e laudos apresentados. O
pedido protocolado sob n.28.727/2000, juntado a este processo, deve ser desentranhado, analisado e
decidido pela autoridade de 1a. instância. Sugere-se que a autoridade lançadora também verifique e
proceda as providências, se for o caso, quanto à classificação do imóvel, conferindo os cálculos do
laudo juntado pelo Fisco, conforme Voto do Relator.
(Protoc. 64364/98 - Lix Empreendimentos Adm. Negócios SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. 2a.
Câmara - DOM de 02/12/02)

ITBI Fato Gerador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, com base no artigo 7o. da Lei 8188/94, §1o., alínea "b,
por ausência de fato gerador, eis que o lançamento foi lançado a partir de dados do IPTU, que lhe deu
configurações inexatas.
(Protoc. 3572/97 - Maurício Correia Leite - Relator: Romualdo da Penha Jr. 2a. Câmara - DOM de
03/12/02)

ISSQN - Serviço de Demolição de 21,28 m Mão-de-obra própria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso voluntário por falta de demonstração por parte do Fisco, do
aspecto material da obrigação tributária: a prestação de serviços por terceiros foi apenas presumida.
Impedido de votar Osmar Lopes Jr.
(Protoc. 73936/99 - José Christiano Stahl - Relator: Rui N. Ochremenko 2a. Câmara - DOM de
03/12/02).

ISSQN Serviço de Demolição de 21,28 m Mão-de-obra própria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso voluntário por falta de demonstração por parte do Fisco, do
aspecto material da obrigação tributária: a prestação de serviços por terceiros foi apenas presumida.
Impedido de votar Osmar Lopes Jr.
(Protoc. 73937/99 - José Christiano Stahl - Relator: Rui N. Ochremenko 2a. Câmara - DOM de
03/12/02).

ISSQN Base de Cálculo No.de Profissionais Habilitados - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1a. instância com
fundamento no artigo 159 §4o. do Decreto 11794/95 que permite a publicação resumida da decisão,
quando o processo estiver bem informado, como foi neste caso. Quanto ao mérito, por maioria,
negado provimento ao recurso, eis que demonstrado no processo que todos os sócios mais os
empregados de nível médio, comumente prestam serviços em diversas localidades, conforme
jurisprudência desta casa, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.46113/98 - Price Waterhouse Auditores Independentes - Relator: Gilson Carlos Castelucci -
2a. Câmara DOM de 04/12/02)

IPTU - Tempestividade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso pois a impugnação foii de fato intempestiva,
por ter sido protocolada após o prazo do artigo 2o.§3o. da Lei 9927/98. Mantida a decisão de 1a.
instância.
(Protoc. 29380/99 - Beloit Industrial Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci - 2a. Câmara DOM de
04/12/02)



ISSQN Informações sobre Terceiros - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, eis que demonstrado pelo recorrente que não mais
prestava sérvio para Terceiro, o que a impossibilitava de apresentar a documentação exigida, não
tendo havido infringência ao artigo 43§4o. da Lei 6230/94, combinado com o artigo 118 do RISS,
aprovado pelo Decreto 11794/95..
(Protoc. 21055/00 - Análise Auditoria Ltda - Relator: Rui N. Ochremenko - 2a. Câmara DOM de
04/12/02)

IPTU Nulidade da decisão de 1a. instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso anulando a decisão de 1a. instância, por não apreciar
todas as alegações da impugnação, conforme farta jurisprudência e artigo 459 do Código de Processo
Civil.
(Protoc.37308/99 - Condomínio Shopping Center Galleria - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2a. Câmara
DOM de 04/12/02)

ISSQN Competência da JRT Notificação Extra Judicial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por incompetência da JRT quanto à matéria, nos
termos do artigo 35, combinado com os artigos 3o. e 60 da Lei 11109/01.
(Protoc.73190/98 - Luiz Fernando Thomaz - Relator: Romualdo da Penha Jr. - 2a. Câmara DOM de
04/12/02)

ISSQN - Fundamentação da Penalidade - Denúncia Espontânea - Obrigação Acessória -
Emissão e Utilização de Documentos Fiscais sem Autorização do Fisco - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade por indevida fundamentação da
penalidade do artigo 57, inciso II, alínea b, da Lei 8230/94, pois esta não requer a existência da
vantagem Indevida. No mérito, por unanimidade, provido o recurso para cancelar o lançamento, eis
que ficou demonstrada a ocorrência da denúncia espontânea do Artigo 138 do Código Tributário
Nacional, antes da ação fiscal, além de outras falhas na exatidão do lançamento apontadas no Voto do
Relator.
(Protoc.13513/00 - Flechinha Assessoria Aduaneira Ltda - Relator: Romualdo da Penha Jr. - 2ªCâmara
- DOM de 06/12/02).

ISSQN - Nulidade da decisão de 1ªinstância - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade da decisão de 1ªinstância que se
reportou aos termos e manifestações preparadoras e negado provimento ao recurso por ter sido
demonstrado no processo que ocorreu realmente o fato gerador, por ter sido bem apurada a base de
cálculo que é o preço total dos serviços.
(Protoc.74776/99 - Liga Campineira de Futebol de Salão - Relator: Romualdo da Penha Jr. - 2ªCâmara
- DOM de 06/12/02).

IPTU - Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido recurso de ofício, alterando-se a decisão de 1ªinstância quanto ao
ano depreciação para 1990, por ter sido demonstrado no processo que o seu cálculo estava
equivocado, base no artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.75686/98 - Mário José Gonçalves - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de 06/12/02).

ISSQN - Nulidade da Decisão de 1ªinstância - Franquia ou Intermediação - Obrigação
Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar pois não houve impedimento real na elaboração do
recurso. No mérito, por maioria, provido o recurso, cancelando-se o auto de infração por ter sido
demonstrado no processo que não houve o fato gerador nele apontado, ou seja, intermediação de
franquia, mas sim da franquia propriamente, ficando o recorrente desobrigado da obrigação acessória
de emitir notas fiscais de serviços, conforme artigo 115 do Código Tributário Nacional, nos termos do
Voto do Relator.
(Protoc.496/00 - Agência Dunlop SC Ltda - ME - Relator: Osmar Lopes Jr. - 2ªCâmara - DOM de
06/12/02).

IPTU de 1996/1997 - Nulidade de decisão que determinou Revisão do Lançamento de Ofício
- Enquadramento do Imóvel - Tributação de Área com pé direito inferior a 2.45m - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade, pois a autoridade administrativa pode
rever os lançamentos nos termos do artigo 149, inciso VIII do Código Tributário Nacional.Quanto ao



mérito, por maioria, provido o Recurso Voluntário para alterar a decisão de 1ªinstância e estabelecer a
área tributável em 7.929,57m2, ano base de depreciação 1982 e Tipo/Padrão/subpadrão para C.I.I.
para os exercícios de 1996 e 1997, conforme dados colhidos em vistoria efetuada por força da Ordem
de Serviço 01/98. Mantém-se a exclusão da área tributável aquela com pé direito inferior a 2.45m2,
para prevalecer a reconhecida prática reiterada da época, conforme jurisprudência desta Casa, nos
termos do Voto do Relator.
(Protoc.8100509/97 - Forbrasa SA Comércio e Importação - Relator: Gilson C.Castelucci 2ªCâmara -
DOM de 14/12/02).

ISSQN - Local do Estabelecimento - Local da Prestação dos Serviços e a Competência
Territorial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar que requer o recolhimento em outro município
alegando ser o local do estabelecimento, por ter sido comprovado no processo que há estabelecimento
da empresa em Campinas. No mérito, também por unanimidade, negado provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão de 1ªinstância e o lançamento por ser devido o ISS no território da prestação
do serviço, conforme a jurisprudência dominante, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.18884/00 - Resolve Serviços Comércio Equipamentos de Segurança Ltda - Relator: Antonio
Jonas - 2ªCâmara - DOM de 14/12/02).

ISSQN - Nulidade do lançamento - Imunidade Tributária para Manuais Técnicos -
Abatimentos na Base de Cálculo de Serviços de Terceiros - Editoração Eletrônica - -
Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento,
pois foram totalmente observados os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. No
mérito, também por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário eis que o serviço
prestado pela recorrente não está obrigado na Imunidade Tributária, que é objetiva, de interpretação
restritiva, e abrange apenas o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à sua impressão,
conforme artigo 150, VI, d, da Constituição Federal. Quanto às deduções na base de cálculo, também
não foram acolhidas por falta de amparo legal, pois as aquisições dos serviços de terceiros não
configuram uma das etapas da industrialização, mas sim um custo normal do serviço. Pelos mesmos
motivos, provido o Recurso de Ofício, mantendo-se o lançamento inicial de fls.01 a 06, na íntegra, e
alterando-se a decisão de 1ªinstância e alterando-se, por conseqüência, a decisão de 1ªinstância.
(Protoc.49661/00 - Serifa Editoração e Informática Ltda - Relator: Romualdo da Penha Jr. - 2ªCâmara
- DOM de 14/12/02).

ISSQN - Nulidade do AIIM por ausência de Termos de Início e Conclusão da Fiscalização -
Prazo de Conclusão da Fiscalização - Multa Confiscatória - Ciência dos Atos Fiscais - Juntada
de Novos Documentos - Nulidade da Decisão de 1ªinstância - Local da Prestação dos
Serviços x Local do Recolhimento do ISS - Liquidez do Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares, pois foram cumpridas as formalidades quanto
aos alegados termos de início e de conclusão, o excesso do prazo para conclusão da fiscalização não
enseja nulidade dos atos, conforme artigo 116, §6º do Decreto 11794/95, não houve demonstração
no processo do alegado confisco, há no processo registro de cumprimento das formalidades de ciência
ao autuado, os alegados novos documentos são objeto de outro processo (70297/99), e por estar a
decisão de 1ªinstância amparada em especial, no§4º do artigo 159, do Decreto 11794/95. No mérito,
por maioria, mantido todo o lançamento, pois não houve demonstração durante a fiscalização, nem
durante o processo de que não houve prestação de serviços no Município de Campinas.
(Protoc.70296/99 - Minoica BMC Comércio Exterior Ltda - Relator: José Antonio Khattar - 3ªCâmara -
DOM de 17/12/02).

ISSQN - Impossibilidade de apresentar documentos - Decadência - Arbitramento -
Enquadramento na Lista de Serviços - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de impossibilidade de apresentação dos documentos
fiscais, pois eles estavam em posse do contribuinte por mais de 2 meses antes do encerramento da
Ação Fiscal , além de que a solicitação de tais documentos ocorreu dentro das previsões legais do
artigo 197 do Código Tributário Nacional. Rejeitada, por voto unânime, também a preliminar de
decadência, com base nos artigos 149 e 173, I, do mesmo código. Quanto ao mérito, negado
provimento ao recurso, por unanimidade, pois o serviço prestado é perfeitamente enquadrado na Lista
de Serviços da Lei Complementar e a competência para tributar é do município, não havendo reparos
quanto ao lançamento neste aspecto, da mesma forma, quanto à base de cálculo que obedeceu ao
previsto no artigo 61 da Lei 5626/85 e 51 do Decreto 11794/95. Mantido o AIIM 1388, série B.
(Protoc.13504/00 - Airways Serviços de Comércio Exterior Ltda - Relator: José A.Khattar 3ªCâmara -



DOM de 17/12/02).

ISSQN - Requisitos - Nulidade da decisão - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, pois a decisão proferida estava amparada
no artigo 150 §4º do Decreto 11794/95 e 210 do Código Tributário Nacional, nos termos do voto do
Relator, mantendo-se a decisão da Câmara.
(Protoc.12397/00 - Laboratório de Anál.Clín.Dr.J.A.Vozza Ltda - Relator: José Norival Munhoz -
Plenário - DOM de 17/12/02).

ISSQN - Supressão de Instância - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., negado provimento ao
recurso, pela vedação de inovação em fase recursal, conforme a norma processual civil e a lei
municipal 11109/01. Reconhece-se de ofício, o direito de se ter aplicado a Lei Municipal 9577/97 para
reduzir a multa aplicada para 60%.
(Protoc.15842/96 - COMED Cooperativa de Serviços Médicos - Relator: João Batista Borges - Plenário
- DOM de 17/12/02).

ISSQN - Pé direito inferior a 2,5m - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, para manter a decisão da Câmara que não
acatou de ofício a tributação de área com pé direito inferior a 2,5m, mantendo a prática reiterada da
época e por falta de comprovação no processo das condições de habitabilidade da área.
(Protoc.14805/98 - Artes Gráficas Campinas Ltda - Relator: José Norival Munhoz - Plenário - DOM de
17/12/02).

IPTU - Tempestividade do Recurso de Ofício - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso, mantida a decisão da Câmara que não conheceu
o Recurso de Ofício interposto depois de publicada a decisão de 1ªinstância, em nome do Princípio da
Segurança Jurídica, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.14084/98 - Estevão Estobiênia - Relatora: Catarina Gimenes - Plenário - DOM de 17/12/02).

IPTU - Supressão de Instância - Matéria de Fato - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso de revisão que pede o retorno do processo à
1ªinstância para que analise a matéria de fato apontada no recurso. Nos termos do Voto Divergente
de Lília Mara Pereira, havendo elementos suficientes no processo e sendo a matéria de fato, decidiu-se
pelo refazimento do lançamento com os dados finais constantes à fls.193, que já havia sido proposto
pelo agente fiscal no contraditório ao Recurso Voluntário, que trouxe ao processo informações internas
da própria administração, tudo com base no artigo 149 do Código Tributário Nacional.
(Protoc.73339/98 - Igreja do Nazareno do Brasil - Relatora: Catarina Gimenes - Plenário - DOM de
17/12/02).

IPTU - Juntada de Novos Documentos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com fundamento nos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do
Devido Processo Legal, decidiu-se abrir vista ao Contribuinte com referência aos novos documentos
juntados ao processo.
(Protoc.14820/98 - Ramza D.Hobeika - Relatora: Célia A.G.Piassi - 1ªCâmara - DOM de 18/12/02).

IPTU - Erro de Fato - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso para manter a alteração no lançamento
que consta na decisão de 1ªinstância, mas retroagIndústriao a decisão para o exercício de 1999, tudo
por força de dados colhidos em vistoria ao local.
(Protoc.2150/98 - Ivan Caetano Malheiro - Relator: João B.Borges - 1ªCâmara - DOM de 18/12/02).

ISSQN por Responsabilidade Solidária - Limite de Alçada - Liquidez do Lançamento -
Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Ofício, pois o valor reduzido está abaixo do
limite estabelecido no artigo 63 da Lei 11109/01, nos termos do Voto Vista de Lília Mara Pereira, e
conhecido o Recurso Voluntário, pois foi afastada a preliminar de legitimidade, nos termos do Voto do
Relator. No mérito, por votação unânime ao Voto do Relator, foi negado provimento às razões do
Recurso Voluntário por falta de amparo legal, mas declarado nulo o lançamento desde o seu início, por
erro na quantificação do tributo, nos termos do Voto do Relator, em obediência aos requisitos
estabelecidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Dessa forma, para obter a necessária
liquidez, o lançamento deve ser refeito, nos termos do artigo 149 do CTN, respeitados os limites da



decadência.
(Protoc. 40108/96 - Capela São Sebastião - Relatora: João B.Borges - 1ªCâmara - DOM de 18/12/02).

ISSQN - Princípio da Ampla Defesa e da Publicidade - Tempestividade - Abatimentos da
Base de Cálculo - Classificação dos Serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Afastadas as preliminares do recurso: porque não houve falta de acesso ou de oportunidade
de defesa, pelo contrário, pois além da impugnação houve complemento da mesma, e após a decisão
de 1ªinstância, houve retirada do processo da repartição para vista, por unanimidade ao Voto Vista de
Lília Mara Pereira; e porque a Retificação do lançamento foi oficializada e notificada na decisão de
1ªinstância, que foi publicada em Diário Oficial do Município, não havendo nulidade a ser invocada,
por maioria que acompanhou o Voto Vista. Quanto à preliminar de intempestividade levantada de
ofício durante os debates, ficou superada por unanimidade, considerando-se falhas processuais, as
dúvidas ainda sob judice e o princípio da celeridade processual, conhecendo-se o Recurso Voluntário,
nos termos do Voto Vista. No mérito, também por unanimidade ao Voto Vista provido parcialmente o
recurso voluntário, pois apesar de o local da apresentação dos documentos poder ser determinado
pelo Agente Fiscal, há deduções possíveis na Base de Cálculo, com os descontos incondicionais e as
exceções dos ítens 85 e 86 da Lei Complementar 56/87. Em obediência ao Princípio da Legalidade,
acatada também por unanimidade a alegação levantada de ofício no Voto Vista, de erro formal no
lançamento, por classificação Indevida dos serviços tributados que deve ser alterada para os ítens 85
e 86. Dessa forma, o lançamento deve ser refeito, conforme o previsto no artigo 173, inciso II, do
Código Tributário Nacional.
(Protoc.19689/97 - Dechichi Computação Gráfica e Comércio Ltda - Relator: Flávio A.Baptista -
1ªCâmara - DOM de 18/12/02).


