
ISSQN - Responsabilidade solidária em serviço de construção civil - Recursos voluntário e
de ofício.
Decisão: Por unanimidade, providos os Recursos voluntários e de ofício, pois a apresentação de notas
fiscais comprovou que não resta base de cálculo a tributar, cancelando-se o lançamento.
(Protoc. 54019/99 - Construpan Adm. De Consórcio e Comércio Ltda Relatora: Célia A Gamallo - 3ª
Câmara DOM 08/03/03).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Nulidade da decisão de 1ª instância - Vício em representação
processual antes da Lei 11109/01 - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso voluntário, declarando-se a nulidade de decisão 1ª
instância, pois o Código Civil com a redação da Lei 8952/94, não mais exige o reconhecimento de
firma em procuração outorgada a advogado, nos termos do voto da Relatora. Assim, deve ser
proferida nova decisão conhecendo da impugnação.
(Protoc.10812/01- Singer do Brasil Indústria e Comércio Ltda Relatora: Célia A. Gamallo - 3ªCâmara
DOM 08/03/03).

ISSQN - Local da prestação do serviço e local do reconhecimento do tributo - Recurso
voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provindo parcialmente o Recurso voluntário, pois conforme a doutrina e
jurisprudência dominante, é devido o reconhecimento do ISSQN no local da prestação do serviço.
Mantido o lançamento, excluindo-se de sua base de cálculo o valor das notas fiscais 185, 1109, 1132,
1133, e 1349, que se referem a serviços prestados fora do município de Campinas.
(Protoc. 55525/00 Sudeste Serviços. Técnicos e Manutenção Ltda Relatora: Célia A. Gamallo -
3ªCâmara DOM 08/03/03).

ISSQN - Devolução de prazo - Serviço gratuito - Prestação de instância - Recurso
voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa por falta de comprovação
das alegações de impedimento de acesso aos motivos da decisão visto que foi publicado em Diário
Oficial do Município e que fato o contribuinte se defendeu em Recurso. Quanto ao mérito, por maioria,
não conhecendo o Recurso por inovar a tese inicial, concentrando-se em alegar prestação de serviço a
titulo gracioso, impedindo apreciação da primeira instância a esta alegação, em prejuízo do duplo grau
de jurisdição. Por conseqüência, mantida a decisão 1ª instância e o lançamento.
(Protoc. 73340/98 - Coml. Andorinha de Parafusos Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - 1ªCâmara
DOM de 18/03/03).

ISSQN - Abatimento na base de cálculo - Confisco - Benefícios Fiscais - Recurso de ofício e
voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício contra a decisão que reduziu o
lançamento com a base em documentação apresentada. Também por unanimidade, negado
provimento ao Recurso voluntário por falta de demonstração de suas alegações de notas a abater na
base de cálculo e porque o princípio do não-confisco se aplica a tributos e não a multas. Quando
pedido de concessão dos benefícios da Lei 10757/00, ficou prejudicado, pois conforme a previsão
legal, deveria ter recolhido os valores à época, sujeitando-se a recolhimento de eventuais diferenças
apuradas no julgamento definitivo. Por conseqüência, mantida a decisão de 1ª instância.
(Protoc. 57124/99 - Santoro Construção Civil e Comércio Ltda - Relatora: Catarina Gimenes -
1ªCâmara DOM de 18/03/03).

ISSQN - Formalidade da fiscalização - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por ter havido reconhecimento implícito do
recorrente da legalidade dos procedimentos fiscais quando pagou e parcelou outros autos originados
da mesma fiscalização; por ter havido prorrogação do prazo da fiscalização, o que não seria essencial
em face ao previsto no 5ª artigo 116 do Decreto municipal 11794/95; por ter sido a decisão de 1ª
instância preferida pelo Diretor de Receitas Mobiliarias, Jorge Luiz Miguel, enquanto que o auto de
infração foi emitido pelo auditor fiscal J.M. Fiorin, além de se mostrar isenta de interesses pessoais,
atendo ao princípio da impessoalidade. Por conseqüência, mantida a decisão de 1ª instância e o
lançamento.
(Protoc. 58437/99 - Allady Comissária e Transportes Ltda - Relator: João Baptista Borges - 1ªCâmara
DOM 18/03/03).

ISSQN - Local da prestação do serviço x local do recolhimento - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, pois: conforme doutrina e jurisprudência



dominante é devido o recolhimento do tributo dentro da competência territorial do município; não
houve alteração do conteúdo ou alcance de institutos, conceitos ou formas de direito privado; ficou
demonstrada a existência de estabelecimento no município de Campinas; houve emissão de notas
ficais por este estabelecimento; a Lei municipal 9597/77 teve aplicação retroativa neste lançamento
em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea "c" do Código
Tributário Nacional; o instituto do confisco aplica-se e não a multas. Por conseqüência, mantida a
decisão de 1ª instância e o lançamento.
(Protoc. 2007/00 - BSVP Bauerense Serviços de Vigilância Ltda Relator: João Baptista Borges -
1ªCâmara. DOM 18/03/03).

IPTU - Nulidade da decisão de 1ª instância - Recurso de revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator, provido o Recurso de revisão, constatada a
nulidade da decisão de 1ª instância por conter em seu fundamento confusão de algumas legislações,
omissão para o deferimento parcial e ausência de análises de material de defesa, deixando, portanto
de atender aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Alterada a decisão da Câmara, devendo
os autos retornar à 1ª instância para que seja analisados o mérito do pedido de forma completa e
emitida nova decisão.
(Protoc. 15543/98 - Comércio de Bebidas Paulínia Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista DOM
29/03/03 - Plenário).

ISSQN - Intempestividade - Base de cálculo - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de intempestividade levantada de ofício no
contraditório do Recurso, com fundamento nos artigos 157 e 209 do Decreto (Regulamento do ISSQN)
que estabelecem a forma de contagem dos prazos. Ficou adiada a decisão quando ao mérito pelo
pedido de vista de Rui. N. Ochremenko.
(Protoc. 20756/00 - Essencial Terceirização de Serviço Ltda - Relator: Antonio Carlos Mabília - DOM
29/03/03 - Plenário).

IPTU - Nulidade da decisão de 1ª instância - Recurso de revisão.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator, provido o Recurso de revisão, constatada a
nulidade da decisão de 1ª instância por conter em seu fundamento confusão de algumas legislações,
omissão para o deferimento parcial e ausência de analise de matéria de defesa, deixando, portanto de
atende aos principais do contraditório e da ampla defesa. Alteração a decisão da Câmara, devendo os
autos retornar à 1ª instância para que seja analisados o mérito do pedido de forma completa e
emitida nova decisão.
(Protoc. 15543/03 Comércio Bebidas Paulínia Ltda Relator: Flávio Antonio Baptista DOM 27/03/03).

ISSQN - Intempestividade - Base de cálculos - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de intempestividade levantada de ofício no Recurso,
com fundamento nos artigos 157 e 209 do Decreto (Regulamento do ISSQN) que estabelecem a forma
de contagem dos prazos. Ficou adiada a decisão quando ao mérito pelo pedido de vista de Rui N.
Ochremenko.
(Protoc. 20756/00 - Essencial Terceirização de Serviço Ltda - Relator Antonio Carlos Mabília DOM
29/03/03).

ISSQN - Obrigação acessória - Capitulação - Recurso voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termo do Voto Divergente de Lília M. Pereira, provido parcialmente o
Recurso voluntário para cancelar os ítens I e II do lançamento visto que a capitulação das infrações
aponta para dolo, fraude, simulação ou erro que propiciem a falta de pagamento de imposto, o que
não foi demonstrado no processo, assim como a "vantagem indevida" exigida pelo artigo 57, inciso II,
b da Lei 8230/94 utilizado na capitulação. Mantida os demais ítens por terem realmente ocorridas as
infringêcias e por estarem devidamente capitulados no lançamento tanto a infringência quanto a
infração.
(Protoc. 30234/99 - Previl Serviços de Segurança Ltda - Relator: João Baptista Borges - julgado
05/04/03 - 1ª Câmara).

ISSQN - Nulidade da notificação - Capitulação legal - Recurso voluntário.
Decisão: Por maioria, acatada a preliminar do Recurso voluntário de nulidade da notificação por falta
de fundamentação legal, visto que cita apenas disposições regulamentadoras, ressalvado à Fazenda o
direito disposto no artigo 173, inicio II do Código Tributário Nacional. Prejudicada assim a análise do
mérito e do Recurso de ofício.
(Protoc. 75022/98 - Expresso Araçatuba Ltda. - Relatora: Marilza Bertin -2ªCâmara. DOM 01/04/03).



IPTU - Zona rural - Responsável solidário - Recurso voluntário de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício para manter a decisão de 1ª
instância que autorizou o cancelamento do lançamento, por ausência do mínimo de dois requisitos dos
previstos no artigo 32 do Código Tributário Nacional.
(Protoc. 10811/74 - Domingos Frigeri Relator: Dagoberto S. Silva - 2ªCâmara DOM 01/04/03).

ISSQN - Remissão Confisco - Parcelamento - Exclusões da base de cálculo - Recurso
voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário, nos termo do Voto do Relator,
pois: a vedação de confisco se refere a tributos e não a multas, não foram demonstradas as exclusões
pretendidas, o recorrente reconhece tacitamente a validade do lançamento quando solicita remissão
ou parcelamento. Fica mantida a decisão de 1ª instância e o lançamento.
(Protoc.74786/99 - M7 Produções Comércio de Equipamentos Ltda - Relator: João Baptista Borges.
DOM 01/04/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Desmembramento metragem ano de depreciação - Recurso voluntário e de ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso de ofício para reformar a decisão de 1ª
instância quanto ao ano de depreciação que deve ser 1977, conforme dados colhidos em vistoria, e
quanto a não tributação de 31,59m2 até 1999, por se tratar de pé direto abaixo do limite fixado na Lei
5626/85 e sem condições de habitabilidade. Negado provimento ao Recurso voluntário, pois o
desmembramento encontra obstáculo na divergência de áreas constantes na matrícula e na
verificação fiscal, e por falta de apresentação de documento exigido pela legislação municipal e
federal.
(Protoc. 3534/99 - Tae Kem Yoo Relatora: Catarina Gimenes - DOM 05/04/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Desmembramento - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que se baseou nos dados colhidos em vistoria ao local e nos documentos exigidos pela
legislação municipal juntados ao processo.
(Protoc. 49721/99 - Gilmaire Castanho Chechi - Relatora: Catarina Gimenes DOM 05/04/03 1ª
Câmara).

IPTU - Taxa de coleta e remoção de lixo - Requisitos mínimos para o lançamento - Recurso
de ofício.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso de ofício para manter o cancelamento dos
lançamentos de IPTU até o exercício de 2000 e suas conseqüências, por estar demonstrando no
processo que o loteamento não estava regularizado, que a região não possuía os requisitos mínimos
previstos no artigo 32, §1o. do Código Tributário Nacional e que o serviço de coleta e remoção de lixo
para tal imóvel não era prestado na regularidade mínima, incluindo na decisão da 1ª instância
também o exercício de 2001, nos termos do Voto Divergente de Kelma Eleneida T. Carvalho.
(Protoc. 64156/01 - Secretaria de Finanças - Relator: Gilson Carlos Castelucci DOM 16/04/03 3ª
Câmara).

ISSQN - Nulidade do lançamento - Prazo de fiscalização - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto do Relator, negado provimento ao recurso, pois o §5o.
do artigo 116 do Decreto 11794/95, esclarece que por ser tratar de medida de ordem administrativa,
a não conclusão da fiscalização no prazo previsto ou a falta de autorização para a sua prorrogação,
não invalida o lançamento.
(Protoc. 58438/99 Allady Comissária e Transportes Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci - DOM
16/04/03 3ª Câmara).

ITBI - Apuração do fato gerador - Recurso voluntário.
Decisão: Provido o Recurso, por unanimidade, nos termo do Voto do Relator, eis que os fatos
apontados nos lançamento não se constituíam em fatos geradores do tributo conforme artigo 32 da
Lei 4591/94, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, e Lei
municipal 8188/94 que dispunha sobre ITBI na época do lançamento. Cancelados os AIIM 305 e 306.
(Protoc. 32659/95 - Construtora Samuel Rubinsky Netto Ltda - Relator Antonio Carlos Mabília. DOM
16/04/03 3ª Câmara).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço X Local do Recolhimento do Imposto - Recurso
voluntário.



Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de cerceamento de defesa pois a análise dos fatos
mostrou que o recorrente teve acesso aos dados de forma suficiente para apresentar suas razões de
recurso, e a preliminar de nulidade da decisão de la. Instância, pois conforme o artigo 159 §4o.do
Decreto municipal 11794/95 (RISS) a manifestação fiscal faz parte da fundamentação da decisão.
Quando ao demonstrado no processo que além de o recorrente possuir filial no Município de
Campinas, os serviços foram de fato prestados aqui, devendo o recolhimento se dar nesse local.
(Protoc. 64838/00 - Digi Broker's Comércio Exterior Ltda - 3ª Câmara. DOM de 16/04/03 - Relator:
Antonio Jonas).

ISSQN - Cerceamento de defesa - Nulidade de decisão de la. Instância - Local da prestação
do serviço X Local do recolhimento - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares: de cerceamento de defesa por falta de
demonstração de prejuízo efetivo e de nulidade da decisão da la. Instância pois o artigo 159 do
Decreto municipal 11794/95 (RISS) autoriza a publicação resumida da decisão desde que o processo
esteja bem instruído, como é o caso. Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado provimento
ao Recurso para manter o lançamento, pois o recorrente não conseguiu provar que o serviço não foi
prestado em Campinas. Mantido assim o lançamento, por ser devido o tributo no município onde foi
prestado o serviço, conforme farta jurisprudência administrativa e judicial.
(Protoc. 64839/00 - Digi Broker's Comércio Exterior Ltda - 2ª Câmara - DOM de 18/04/03 - Relator:
Romualdo da Penha Jr).

ISSQN - Cerceamento de defesa Nulidade de decisão de la. Instância -Local da prestação do
serviço X Local do recolhimento - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares: de cerceamento de defesa por falta de
demonstração de prejuízo efetivo e de nulidade da decisão da la. Instância pois o artigo 159 do
Decreto municipal 11794/95 (RISS) autoriza a publicação resumida da decisão desde que o processo
esteja bem instruído, como é o caso. Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado provimento
ao Recurso para manter o lançamento, pois o recorrente não conseguiu provar que o serviço não foi
prestado em Campinas. Mantido assim o lançamento, por ser devido o tributo no município onde foi
prestado o serviço, conforme farta jurisprudência administrativa e judicial.
(Protoc. 64840/00 - Digi Broker's Comércio Exterior Ltda - 2ª Câmara DOM de 18/04/03 - Relator:
Romualdo da Penha Jr).

IPTU - Supressão de instância Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso, pois foi acertada a decisão de la. Instância
que não acolheu a impugnação fora do prazo legal. Não conhecido os demais argumentos do Recurso
em respeito ao duplo grau de jurisdição, evitando a supressão da instância inferior.
(Protoc. 33830/02 - Construtora Vienge Ltda (Socoloka Empreends. Imobiliários SC Ltda) Relatora:
Marilza Bertin - DOM 18/04/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Fato gerador -Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício, mantendo a decisão de la.
Instância por falta de habitabilidade no imóvel em 1995 e 1996, cujos lançamentos não podem
prevalecer, conforme artigo 18, 23 e 28 da Lei municipal 5626/85.
(Protoc. 73581/98 Percon Engenharia Ltda Relatora: Marilza Bertin DOM 16/04/03 2ª Câmara).

ISSQN - Deduções na base de cálculo - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso por falta de comprovação do destino do
material adquirido, conforme exige o artigo 31, do Decreto municipal 11794/95 (RISS).
(Protoc. 15444/00 - Critter Construções e Comércio Ltda Relator: José Norival Munhoz - DOM
18/04/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Nulidade de Decisão - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, anulada a decisão de 1ª instância para que outra seja emitida, visto que a
decisão anulada não propiciou o direito de regularizar sua qualificação, com base no artigo 184 do
Código de Processo Civil, em jurisprudência citada, no princípio da informalidade do processo
administrativo.
(Protoc. 12782/02 - José Nunes Lopes - Relator: Osmar Lopes Jr DOM 14/05/03 3ª Câmara).

IPTU - Enquadramento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso de Ofício para reformar a decisão de
1ªinstância que manteve acertadamente os lançamentos para os exercícios de 1997 e 1998 por estar



de acordo com a legislação da época, e alterou alguns lançamentos para 1999 por ter havido mudança
na legislação. Deve ser corrigida a decisão nesta última parte para abranger todos os imóveis em
questão, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc. 37480/99 - Condomínio Village Debret Relator: Flávio A. Baptista - DOM 14/05/04 -
1ªCâmara).

IPTU - Qualificação do Impugnante - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para anular a decisão de 1ªinstância e que seja
proferida uma decisão de mérito. Por maioria, esta decisão se fundamentou na Declaração de Voto de
Lília M. Pereira, que, ao interpretar a Lei Municipal 11109/01, concluiu que a legislação municipal
pretende que haja oportunidade de saneamento do processo antes de se aplicar o não conhecimento
previsto no artigo 70 da mesma Lei.
(Protoc. 12764/02 - José Nunes Lopes - Relator: João Baptista Borges - DOM 14/05/04 - 1ªCâmara).

IPTU - Qualificação do Impugnante - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para anular a decisão de 1ªinstância e que seja
proferida uma decisão de mérito. Por maioria, esta decisão se fundamentou na Declaração de Voto de
Lília M. Pereira, que, ao interpretar a Lei Municipal 11109/01, concluiu que a legislação municipal
pretende que haja oportunidade de saneamento do processo antes de se aplicar o não conhecimento
previsto no artigo 70 da mesma Lei.
(Protoc.12769/02 - José Nunes Lopes - Relator: João Baptista Borges - DOM 14/05/04 - 1ªCâmara).

IPTU - Qualificação do Impugnante - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para anular a decisão de 1ªinstância e que seja
proferida uma decisão de mérito. Por maioria, esta decisão se fundamentou na Declaração de Voto de
Lília M. Pereira, que, ao interpretar a Lei Municipal 11109/01, concluiu que a legislação municipal
pretende que haja oportunidade de saneamento do processo antes de se aplicar o não conhecimento
previsto no artigo 70 da mesma Lei.
(Protoc.12770/02 - José Nunes Lopes - Relator: João Baptista Borges - DOM 14/05/04 - 1ªCâmara).

IPTU - Intempestividade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, mantida a decisão de 1ªinstância que acertadamente não conheceu da
impugnação por intempestividade, conforme artigo 37 da Lei 11109/01, visto que a notificação do
lançamento ocorreu no dia 07/12/01 e a defesa foram protocoladas em 15/01/02.
(Protoc. 2607/02 - José Nunes Lopes - Relator: Dagoberto S.Silva - DOM 22/05/04 - 1ªCâmara).

IPTU - Qualificação Saneamento do Processo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância, com fundamento nos
artigos 2º, 21, 53 a 56, da Lei Municipal 11109/01, artigo 13 do Código de Processo Civil, no artigo
22, I, da Constituição Federal e nas jurisprudências coladas ao Voto do Relator. Deve o processo
retornar à 1ªinstância, permitindo-se o saneamento da falha, se ainda não o foi, e emissão de uma
nova decisão.
(Protoc. 12763/02 - José Nunes Lopes - Relator: Dagoberto S.Silva - DOM 22/05/03 - 2ªCâmara).

IPTU - Qualificação Saneamento do Processo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância, com fundamento nos
artigos 2º, 21, 53 a 56, da Lei Municipal 11109/01, artigo 13 do Código de Processo Civil, no artigo
22, I, da Constituição Federal e nas jurisprudências coladas ao Voto do Relator. Deve o processo
retornar à 1ªinstância, permitindo-se o saneamento da falha, se ainda não o foi, e emissão de uma
nova decisão.
(Protoc. 12767/02 - José Nunes Lopes Relator: Dagoberto S.Silva - DOM 22/05/03 - 2ªCâmara).

ISSQN - Local da Prestação dos Serviços x Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário com base na jurisprudência
desta Junta, nos termos do Voto do Relator, para manter o lançamento contido no AIM 450 C.
(Protoc.57614/00 - Presport Prestação de Serviços de Portaria Ltda - Relator: José Norival Munhoz -
D.O.M. 22/05/03 - 2° Câmara).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares: de falta de fundamentação legal da decisão de
1a. instância pois que manteve obediência aos artigos 223, 231 e 458 do Código de Processo Civil, e a
de habilitação junto ao Conselho Federal de Psicologia que não é requisito da Lei tributária para o



regime de lançamento pretendido. Quanto ao mérito, também por unanimidade, foi considerado
correto o enquadramento da empresa constituída por psicóloga, engenheiro químico, universitário e
especialista em processo, no regime de homologação, com base nos artigos 30 e 72 da Lei Municipal
8230/94, na descrição dos serviços prestados que consta nas Notas Fiscais e na jurisprudência
apresentada no Voto da Relatora. Improvida também a alegação de confisco por não ter sido
demonstrado que o imposto de 5% sobre a base de cálculo, mais a multa de 60% sobre o valor do
imposto, esgotem a riqueza contributiva do recorrente. Considerada devida a atuação por falta de
atendimento ao artigo 77 do Regulamento do ISSQN no caso de Notas Fiscais canceladas e declarado
válido o lançamento também diante do artigo 116 do mesmo regulamento, ou seja, o decurso do
prazo nele previsto trata-se de medida de controle administrativo interno e não atinge a validade do
lançamento. Assim, foi negado provimento ao Recurso, por unanimidade e mantido o lançamento do
AIIM 2136C, nos ter da Decisão de 1° instância.
(Protoc.77921/00 Tangran Consultoria Organizacional SC Ltda Relatora: Marilza Bertin D.O.M.
22/05/03 2° Câmara).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, tendo em vista
tratarse de sociedade empresarial e por não exercer exclusivamente os serviços médicos, pois, como
se auto-denomina, é clínica em todos os sentidos, atividade prevista no ítem "2" da Lista de Serviços
do Decreto Lei 406/68. E também por maioria, decidiu-se deduzir do lançamento o valor já recolhido a
título de lançamento de ofício, nos termos da Declaração de Voto de João Baptista Borges.
(Protoc.70037/00 Vacin Clínicas Imunizações SC Ltda Relator: Flávio Antonio Baptista D.O.M.
09/07/03 1° Câmara).

IPTU - Irregularidade Processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso, com fundamento no direito constitucional de defesa do
contribuinte, preservado no artigo 1° da Lei Municipal n° 11109/01 e artigos 13 a 284 do Código de
Processo Civil, para anular a decisão de 1a. instância a fim de que outra seja prolatada com
conhecimento do mérito, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.12790/02 - José Nunes Lopes Relatora: Catarina Gimenes D.O.M. 09/07/03).

IPTU - Irregularidade Processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso, com fundamento no direito constitucional de defesa do
contribuinte, preservado no artigo 1° da Lei Municipal n° 11109/01 e artigos 13 a 284 do Código de
Processo Civil, para anular a decisão de 1a. instância a fim de que outra seja prolatada com
conhecimento do mérito, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.12792/02 - José Nunes Lopes Relatora: Catarina Gimenes D.O.M. 09/07/03).

IPTU - Irregularidade Processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso, com fundamento no direito constitucional de defesa do
contribuinte, preservado no artigo 1° da Lei Municipal n° 11109/01 e artigos 13 a 284 do Código de
Processo Civil, para anular a decisão de 1a. instância a fim de que outra seja prolatada com
conhecimento do mérito, nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc.12793/02 - José Nunes Lopes Relatora: Catarina Gimenes D.O.M. 09/07/03).

IPTU- Sítio de Recreio Dora da Zona Urbana - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para cancelar os lançamento de IPTU, nos termos do
voto da Relatora, pois o imóvel é uma gleba situada fora do perímetro urbano sem loteamento
aprovado, onde há pequenas culturas e granja. O artigo 15 da Lei 5626/85 em interpretação integrada
ao 113 e 14 faz incidir o IPTU somente em imóveis comprovadamente utilizados como sítios de
recreio, ainda que localizados fora da zona urbana sem houver produção ou Comércio. Além disso, os
demais imóveis vizinhos, na mesma situação, não receberam o mesmo tratamento tributário
municipal.
(Protoc.74509/00 - Darcy Simionato - Relatora Catarina Gimenes - DOM 09/08/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Fundamentação da decisão - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no artigo 180, inciso II da Lei 5626/85, com redação atual dada
pela Lei 6360/99 e no artigo 26 da Lei 11109/01, foi declarada a nulidade da decisão de 1ª instância
administrativa por ter se fundamentado em dispositivos alheios ao caso.
(Protoc. 51640/99 - Carlos Pedroso de Carvalho Filho - Relatora: Catarina Gimeniz - DOM de 09/08/03
- 1ª Câmara).



ISSQN - Obrigações acessória - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso por inovar as alegações, privando assim a sua
apreciação pela primeira instância e impedindo o exercício do duplo grau de jurisdição, nos termos de
voto da Relatora.
(Protoc. 61080/00 - Hemoclinica SC Ltda Relatora: Catarina Gimenes - DOM de 09/08/03 - 1ª
Câmara).

IPTU - Qualificação na impugnação - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para anular a decisão de 1ª instância. Por maioria, esta
decisão se fundamentou na declaração de voto de Lília M. Pereira, que ao interpretar a Lei municipal
11109/01, concluiu que legislação municipal, baseada nos princípios da ampla defesa e da
informalidade relativa, pretende que haja oportunidade de saneamento do processo antes de se
aplicar o não conhecimento previsto no artigo 70 da mesma Lei.
(Protoc. 12771/02 - José Nunes Lopes Relator: João Baptista Borges - DOM de 9/08/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Qualificação na impugnação - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para anular a decisão de 1ª instância. Por maioria, esta
decisão se fundamentou na declaração de voto de Lília M. Pereira, que ao interpretar a Lei municipal
11109/01, concluiu que legislação municipal, baseada nos princípios da ampla defesa e da
informalidade relativa, pretende que haja oportunidade de saneamento do processo antes de se
aplicar o não conhecimento previsto no artigo 70 da mesma Lei.
(Protoc. 12772/02 - José Nunes Lopes - Relator: João Baptista Borges - DOM de 9/08/03 - 1ª
Câmara).

IPTU - Qualificação na impugnação - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para anular a decisão de 1ª instância. Por maioria, esta
decisão se fundamentou na declaração de voto de Lília M. Pereira, que ao interpretar a Lei municipal
11109/01, concluiu que legislação municipal, baseada nos princípios da ampla defesa e da
informalidade relativa, pretende que haja oportunidade de saneamento do processo antes de se
aplicar o não conhecimento previsto no artigo 70 da mesma Lei.
(Protoc.12794/02 - José Nunes Lopes - Relator: João Baptista Borges - DOM de 9/08/03 - 1ª
Câmara).

IPTU - Pagamento aceleração do lançamento - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr, negado provimento ao
Recurso eis que o contribuinte ao pagar o tributo concordou com o lançamento.
(Protoc. 5737/99 - Pedro Ambrózio Moreira Relator: Antonio Jonas - DOM de 15/08/03 - 1ª Câmara).

ISSQN - Responsabilidade solidária em serviço de construção civil - Abatimento de base de
cálculo - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª instância
que reduziu a base de cálculo do lançamento, abatendo-lhe os valores dos documentos apresentados.
(Protoc. 24481/00 - Guaropaba Construtora Ltda - Relator: Antonio Jonas- DOM de 15/08/03 - 1ª
Câmara).

IPTU - Classificação do imóvel - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício, mantida a decisão que
reclassificou o imóvel com base em vistoria ao local.
(Protoc. 60715/98 - José Luiz Arruda Fabiano - Relator: Gilson Carlos Castelucci - DOM de 15/08/03 -
1ª Câmara).

ISSQN - Responsabilidade solidária decadência - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no artigo 11, da Lei 8230/94, negado provimento ao Recurso,
por ser legitima a imputação a responsável tributário e por falta de comprovação da decadência no
processo, conforme artigo 173 do Código Tributário Nacional, nos termos do voto Relator.
(Protoc. 72724/99 - Walter José Pereira - Relator: Flávio Antonio Baptista - DOM de 03/09/03 - 1ª
Câmara).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Redução de área construída - Tempestividade -
Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso voluntário, por sua intempestividade. No entanto,
por ter ficado demonstrado à fls 28/29 desacerto no lançamento reconhecido pelo próprio Fisco, deve



o Departamento lançador providenciar de ofício as devidas correções, com fundamento no artigo 149,
VIII do Código Tributário Nacional.
(Protoc. 70592/98 - Sebastião Gomes dos Santos - Relator: Gilson Carlos Castelucci - DOM de
03/09/03 - 3ª Câmara).

ISSQN- Obrigações Acessórias - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, por terem sido comprados no processo os
fatos que levaram à autuação, nos termos do Voto do Relator. Mantido o Lançamento.
(Protoc. 55526/00 - Sudeste Serviços Técnicos e Manutenção Ltda - Relator: Gilson Carlos Castelucci -
DOM de 03/09/03 - 3ª Câmara).

ISSQN - Local da prestação do serviço x Local do recolhimento do imposto - Recurso
voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário, pois ficou demonstrado no
processo que os serviços foram prestados no município de Campinas. Não bastasse isso, também o
estabelecimento se encontra registrado neste município. Mantido o lançamento.
(Protoc. 49671/00 - Futura Soluções Internas para Informática Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr - DOM
de 03/09/03 3ª Câmara).

ISSQN - Decadência - Dedução na base de cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Rejeitada a alegação de decadência para os meses de novembro e dezembro de 1999, por
maioria que acompanhou o Voto do Relator, com base no artigo 173 do Código Tributário Nacional,
visto que o termo de inicio de fiscalização deu-se em 12/11/99. Quando ao mérito, também por
maioria acompanhando o Voto do Relator, provido parcialmente o Recurso: negado o direito às
deduções pretendidas por falta de amparo legal, mas reconhecido o direito de ver abatido na base de
cálculo usada no lançamento os valores de Notas Fiscais correspondentes a serviço prestados em
outros municípios. Mantido parcialmente o lançamento.
(Protoc. 37776/00 - Elenco Recursos Humanos Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM de 03/09/03 - 3ª
Câmara).

IPTU - Valor venal e área construída - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de ofício, mantida a decisão de 1ª
instância, com o deferimento parcial do pedido a partir de 1995, alterando-se o lançamento para
imóvel predial, com área construída de 151,33 m2, tipo padrão A3.1, ano base de depreciação 1980,
com base na Lei 8817/98.
(Protoc. 10287/99 - Rádio Cultural de Campinas Ltda - Relator: José Norival Munhoz - DOM de
04/09/03 - 2ª Câmara).

ISSQN - Administração de imóveis - Recurso de revisão.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso de revisão, para alterar a decisão da 1ª
Câmara no que se refere ao período contido no lançamento que deve ser de 05/94 a 10/94, pois após
esta data houve a extinção da pessoa jurídica eleita como sujeito passivo, nos termos do Voto do
Relator.
(Protoc. 13142/97 - A Mendonça SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr DOM de 05/09/03 - Plenário).

IPTU - Cerceamento de defeso - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar levantada de ofício e declarada nula a decisão de 1ª
instância, por ausência de determinação de saneamento de vício sanável. Devem os autos retornar
aquela instância para se, superada a questão da qualidade e da legitimidade, aprecie-se da demanda.
(Protoc. 12765/02 - José Nunes Lopes - Relator: Édison José Stahl - DOM de 06/09/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de defeso - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar levantada de ofício e declarada nula a decisão de 1ª
instância, por ausência de determinação de saneamento de vício sanável. Devem os autos retornar
aquela instância para se, superada a questão da qualidade e da legitimidade, aprecie-se da demanda.
(Protoc. 12766/02 - José Nunes Lopes - Relator: Édison José Stahl - DOM de 06/09/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de defeso - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar levantada de ofício e declarada nula a decisão de 1ª
instância, por ausência de determinação de saneamento de vício sanável. Devem os autos retornar
aquela instância para, já superada a questão da qualidade e da legitimidade, seja apreciado o mérito
da demanda.



(Protoc. 12768/02 - José Nunes Lopes - Relator: Édison José Stahl - DOM de 06/09/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Classificação do Imóvel - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso e mantida a decisão de 1a. instância que
reduziu o valor lançado com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel, por estar correta.
(Protoc. 11777/01 - Carlos Giometti - Relator: Flávio Antonio Baptista - DOM de 13/09/03 - 3ª
Câmara).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Abatimento na base de cálculo - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso para deduzir do lançamento o valor das notas fiscais
apresentadas e acatadas pela fiscalização, com base no artigo 48 da Lei 5626/85, mas ratificada a
decisão de 1ª instância quanto à classificação do imóvel, com base em dados colhidos em vistoria ao
imóvel.
(Protoc. 76296/98 - Antonio Castro Lyrio de Almeida - Relator: Flávio Antonio Baptista - DOM de
13/09/03 - 1ª Câmara).

ISSQN - Supressão de instância - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso por apresentar argumentos que não haviam sido
oferecidos à primeira instância e que não contemplam erros de fato, prejudicando assim o princípio do
duplo grau de jurisdição.
(Protoc. 57609/00 - Silgo Comércio e Sistema de Informática Ltda. - Relator: João Baptista Borges -
DOM de 13/09/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Irregularidade Processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, retornam-se os processos a 1a. instância visto que deve haver
oportunidade para saneamento de eventuais vícios na representação, com base na jurisprudência e
artigo 284 do Código de Processo Civil. Superado tal vício na 2a. instância, devem os autos
retornarem ao Depto. de Receitas Imobiliárias para exame do mérito, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.12783/02 - José Nunes Lopes - Relator: Osmar Lopes Jr. D.O.M. 20/09/03 - 3° Câmara).

IPTU - Irregularidade Processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, retornam-se os processos a 1a. instância visto que deve haver
oportunidade para saneamento de eventuais vícios na representação, com base na jurisprudência e
artigo 284 do Código de Processo Civil. Superado tal vício na 2a. instância, devem os autos
retornarem ao Depto. de Receitas Imobiliárias para exame do mérito, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.12785/02 - José Nunes Lopes - Relator: Osmar Lopes Jr. - D.O.M. 20/09/03 - 3° Câmara).

IPTU - Irregularidade Processual - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso, anulando-se a decisão a decisão recorrida e retornado o
processo à 1a. instância para análise e decisão do mérito. Prevalecem os fundamentos adotados pela
maioria da Mesa, constantes do Voto do Relator: a indução a erro a que leva o impresso fornecido
pela municipalidade para a impugnação do lançamento, a garantia do direito de defesa da Constituição
Federal e Código de Processo Civil, e o princípio da celeridade processual.
(Protoc.12796/02 - José Nunes Lopes - Relator: João Baptista Borges - D.O.M. 20/09/03).

ISSQN - Código de atividade - montagem de estruturas metálicas - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário, por falta de demonstração das
alegações do recorrente e pela previsão expressa constante do item 74 da Lista de Serviços da Lei
municipal 8230/94, conforme voto da Relatora.
(Protoc. 22950/00 - Samuel Torquato de Oliveira - Relatora: Célia A. Gamallo Piassi- DOM de
23/09/03 - 3ª Câmara).

IPTU - Tempestividade erro de fato - Recurso de Oficio.
Decisão: Por maioria, conhecido o recurso de oficio apesar de intempestivo, pois toda decisão
contrária ao Fisco ser conhecida até "de oficio", nos termos do voto divergente de Osmar Lopes Jr. Por
unanimidade, decidido que o lançamento deve considerar 1987 como ano de depreciação, conforme
artigo 2ª, 2ª e 4ª da lei municipal 8240/94.
(Protoc. 14074/98 - Fausto de Mattos Lopes - Relatora: Célia A. Gamallo Piassi - DOM de 23/09/03 -
3ª Câmara).

IPTU- Desmembramento de lançamento - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio por estar correta a decisão que



desmembrou o lançamento diante dos documentos juntados ao processo e do resultado da vistoria ao
imóvel, conforme artigo 30 da lei municipal 5626/85 e suas alterações.
(Protoc. 10831/98 - Roberto Sebastião Machuca - Relator: Gilson Carlos Castelucci - DOM de
23/09/03 3ª Câmara).

ISSQN - Dedução na base de cálculos - Recurso de oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio, mantendo a decisão de 1ª
instancia que deferiu o pedido de abatimento da base de cálculos do lançamento, no valor
correspondência de notas fiscais já tributada, por ter sido correta a redução nos termos do artigo 63
da lei 11109/01.
(Protoc. 75778/00 - GNO Empreends e Construções ltda Relator: Osmar Lopes Jr - DOM de 23/09/03 -
3ª Câmara).

ISSQN - Autoridade competente - Recurso de revisão.
Decisão: Por maioria, declarada de oficio a nulidade da decisão de 1ª instância por ter sido proferida
por agente não competente, visto que a portaria que nomeou o substituto do Sr. Diretor do DRM
durante suas férias atribuiu-lhe apenas o expediente do departamento, nos termos do voto vista de
Gilson C.Castelucci. Devem retornar os Depto de Receitas Mobiliarias para que nova decisão seja
proferida por autoridade competente. Impedindo de votar por motivos regimentais Jorge Luiz Miguel.
(Protoc. 8260/00 - Vladimir Eduardo de Campos Abreu - Relator: Osmar Lopes Jr - DOM de 27/09/03
- Plenário).

IPTU - Privação de uso de área - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio, mantida a decisão de 1ª instância
que acertadamente reduziu o lançamento por constatação de privação do uso e disposição de área de
743,29m², a partir de 1995. Impedindo de votar por motivos regimentais, Édison José Sthal.
(Protoc. 11194/98 - Firmino Costa Ind. e Comércio Ltda - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM de
03/10/03 - 2ª Câmara).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Fundamentação do lançamento - Recurso voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada de ofício a nulidade do lançamento por desrespeitar o princípio da
Legalidade uma vez que fundamentada em Decreto, conforme jurisprudência do STJ e do STF, nos
termos do voto do relator.
(Protoc. 52707/00 Parktec Comércio e Explor. de Equipamentos de Lazer Ltda Relator: Dagoberto S.
Silva - DOM de 03/10/03 2ª Câmara).

ISSQN - Obrigação Acessória - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar apontada pela Representação Fiscal de ausência de
assinatura do advogado nas razões recursais, eis que constituído regularmente o procurador nos
autos. Quanto ao mérito, também por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão de 1ª instância e o AIIM3552/B, por ausência de elementos embasadores das
razões do recurso. Impedindo de votar por motivos regimentais Jorge Luiz Miguel.
(Protoc. 27284/00 - Allen Protege Serviços S/C Ltda Relator: Dagoberto S. Silva - DOM de 03/10/03 -
2ª Câmara).

ISSQN - Obrigações Acessórias de lançamento por homologação - Recurso voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de 1ª instância e o
AIIM 1932/B, por restar comprovado nos autos o correto enquadramento no regime de lançamento
por homologação, o que exige emissão de notas fiscais e escrituração de Livros próprios. Impedindo
de votar por motivos regimentais Jorge Luiz Miguel.
(Protoc. 16697/00 - Clínica de Patologia Toracoabdominal Dr. Frazatto S/C Ltda - Relator: Dagoberto
S. Silva - DOM de 03/10/03 - 2ª Câmara).

IPTU Cerceamento de Defesa Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, por ser sanável o vício de
representação apresentado na impugnação, com fundamento na Lei Municipal 11.109/01 e na
Instrução Normativa 01/2003 que determina o saneamento do processo antes da decisão de 1ª
instância para garantir o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º da Constituição
Federal, artigo 13 do CPC. Deve o processo retornar à 1ª instância, para julgamento do mérito, eis
que já reconhecida a legitimidade da recorrente.
(Protoc. 10481/01- José Nunes Lopes - Relatora: Marilza Bertin - DOM de 03/10/03 - 2ª Câmara).



IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, por ser sanável o vício de
representação apresentado na impugnação, com fundamento na Lei Municipal 11.109/01 e na
Instrução Normativa 01/2003 que determina o saneamento do processo antes da decisão de 1ª
instância para garantir o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º da Constituição
Federal, artigo 13 do CPC. Deve o processo retornar à 1ª instância, para julgamento do mérito, eis
que já reconhecida a legitimidade da recorrente.
(Protoc. 10475/01- José Nunes Lopes - Relatora: Marilza Bertin - DOM de 03/10/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, por ser sanável o vício de
representação apresentado na impugnação, com fundamento na Lei Municipal 11.109/01 e na
Instrução Normativa 01/2003 que determina o saneamento do processo antes da decisão de 1ª
instância para garantir o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º da Constituição
Federal, artigo 13 do CPC. Deve o processo retornar à 1ª instância, para julgamento do mérito, eis
que já reconhecida a legitimidade da recorrente.
(Protoc. 10482/01 - José Nunes Lopes Relatora: Marilza Bertin - DOM de 03/10/03 - 2ª Câmara).

ISSQN - Bitributação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão que excluiu do
lançamento valores já parcelados no protocolado 51056/98, conforme proposta de re-ratificação
elaborada pelo Fisco e artigo 149, VII, do CTN, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc. 29015/00 - Work Lavanderia Industrial Ltda - Relator: João Batista Borges - DOM de
07/10/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Classificação - Área ano de depreciação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso para manter a decisão que alterou o
lançamento com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel, nos termos do voto do relator.
(Protoc. 6565/00 - Rechel Kaplan - Relator: João Batista Borges - DOM de 07/10/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Classificação ano de depreciação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso para manter a decisão que alterou o
lançamento com base em dados colhidos em vistoria ao imóvel, nos termos do voto do relator.
(Protoc. 9256/99 - Luiz Carlos Otaviani - Relator: João Batista Borges - DOM de 07/10/03 - 1ª
Câmara).

ISSQN - Bitributação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão que acertadamente
eliminou do lançamento meses que já haviam sido objeto de outro lançamento em auto de infração
evitando a duplicidade na construção do crédito tributário.
(Protoc. 57611/00 - Silgo Comércio e Sistema de Informática Ltda - Relatora: Catarina Gimenes -
DOM de 07/10/03 1ª Câmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Decadência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso e cancelado o lançamento da notificação 970.001.050
por ter sido demonstrado no processo que houve a decadência, conforme o artigo 173 e 156, V, do
Código Tributário Nacional, nos termos do voto da relatora.
(Protoc. 71888/98 - Zulmira Trevizani Amado Relatora: Catarina Gemenez - DOM de 07/10/03 - 1ª
Câmara).

ISSQN - Data do fato gerador x Data do recolhimento do tributo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantido o lançamento contido no AIIM
2834B, visto que a legislação tributaria prevê que o fato gerador do ISSQN ocorre no momento da
prestação do serviço e que é irrelevante para sua característica o recebimento ou não valor do serviço
prestado, nos termos de voto do relator.
(Protoc. 77089/99 - VVD Volkswagen Corret Seguros Ltda - Relator: José Antonio Kattar - DOM de
07/10/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Área construída classificação ano de depreciação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio, mantendo-se a decisão de 1ª
instancia que acertadamente alterou o lançamento tendo em vista os dados colhidos em vistoria ao
imóvel.



(Protoc. 6365/00 - Christiane Rached Aburad - Relator: Gilson Carlos Castelucci - DOM de 14/10/03 -
3ª Câmara).

IPTU - Área classificação ano de depreciação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento parcial ao recurso de oficio, mantendo-se a decisão de 1ª
instancia que acertadamente alterou o lançamento tendo em vista os dados colhidos em vistoria ao
imóvel.
(Protoc. 31284/99 - Milton sims - Relator: Gilson Carlos castelucci - DOM de 14/10/03 - 3ª Câmara).

IPTU - Alíquota confiscatória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ª instancia por ter
sido demonstrado no processo que o lançamento do IPTU de 2000 atendeu á previsão da lei 10394/99
em vigor para esse exercício e que resultou em valor maior do que o lançado em 1999, este sob a lei
5626/85, não havendo confisco, portanto sem reparos a fazer.
(Protoc. 7854/00 - Osvaldo Viola - Relator: Antonio Jonas - DOM de 14/10/03 - 3ª Câmara).

ISSQN - Recolhimento a menor - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecida as alegações referentes a arbitramento, pois a base de
calculo do lançamento não foi arbitrada. Também por unanimidade, negado provimento ao recurso,
mantida a decisão de 1ª instância e o lançamento, por falta de comprovação das alegações do
recurso, nos termos de voto do relator.
(Protoc. 55513/00 - Rosângela Shirley Machado Cps - Relator: Antonio Jonas - DOM de 14/10/03 - 3ª
Câmara).

IPTU - Ano base de depreciação erro de fato - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, provido o recurso de revisão, alterada a decisão da 2ª Câmara e da 1ª instância,
para que seja considerado no lançamento o ano de depreciação do imóvel de 1987, mantidos os
demais termos, com base no voto do relator.
(Protoc. 14698/98 - Paulo Roberto Ayres de Camargo - Relator: Dagoberto S. Silva - DOM de
17/10/03 - Plenário).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Não reconhecido o recurso de revisão por falta de divergência entre as decisões
apresentadas como paradigma, não cumprindo assim os requisitos do artigo 48 da lei 8129/94.
(Protoc. 73936/99 - José Christiano Stahl Relator: Antonio Jonas - DOM de 17/10/03 - plenário).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Não reconhecido o recurso de revisão por falta de divergência entre as decisões
apresentadas como paradigma, não cumprindo assim os requisitos do artigo 48 da lei 8129/94.
(Protoc. 73937/99 José Christiano Stahl Relator: Antonio Jonas DOM de 17/10/03 plenário).

ITBI - Momento do fato gerador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para alterar a decisão de 1º instância, tendo em vista
que a escritura juntada ao processo tem fé pública e foi aceita pelo Fisco para outros fins, que só
houve transmissão da parte ideal e que a construção foi realizada depois dessa transmissão.
Cancelados os lançamentos, nos termos do voto do relator.
(Protoc. 51330/97 - Álvaro Mendonça - Relator: João Batista Borges DOM de 24/10/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de oficio tendo em vista que a decisão recorrida
não foi contra a fazenda municipal, como exigem os artigos 212 do Código Tributário Municipal e 63
da lei 11109/01.
(Protoc. 67742/99 - Manuel Aurélio Delgado - Relatora: Catarina Gimenes - DOM de 24/10/03 - 1ª
Câmara).

ISSQN - Ampla defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhida a preliminar de cerceamento defesa contida no recurso, com base
no principio da ampla defesa e de jurisprudência colada ao voto, para anular os atos praticados depois
da juntada dos documentos de fls 141 a 324 sem abertura de prazo para manifestação, inclusive a
decisão de 1º instância para que o processo retorne á fase de preparo no 1º grau e seja aberto o
prazo para manifestação do contribuinte quanto aos referidos documentos.
(Protoc. 25626/01 - Sibra Informática e Serviço Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista - DOM de



24/10/03 - 1ª Câmara).

IPTU - Classificação do imóvel área ano de depreciação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio, para manter a decisão de 1º
instância que alterou os lançamentos de 1995 a 2000, com base em dados colhidos em vistoria fiscal
autorizada pelo artigo 149 do CTN.
(Protoc. 2372/00 - Lilia Afonso Ferreira Relator: Flavio Antonio Baptista - DOM de 24/10/03 1ª
Câmara).

IPTU- Classificação do imóvel área ano de depreciação - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio, para manter a decisão de 1º
instância que alterou os lançamentos de 1995 a 2000, com base em dados colhidos em vistoria fiscal
autorizada pelo artigo 149 do CTN.
(Protoc. 7085/00 - Fátima Elizabete S. Rodrigues - Relator: Flavio Antonio Baptista - DOM de
24/10/03 - 1ª Câmara).

ISSQN - Local da prestação do serviço X local do recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para cancelar o lançamento que pretende cobrar ISSQN
sobre serviços prestados em outros municípios, visto que o tributo é devido no local da prestação do
serviço, com base na jurisprudência e na doutrina trazida pelo voto do Relator.
(Protoc. 25623/01 - Sibra Informática e Serviço Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista - DOM de
29/10/03 - 3ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade
da decisão de 1ª instância, pois a possibilidade de saneamento do processo é prevista nos artigos 13 e
284 do Código de Processo Civil e também extraída interpretação sistemática da Lei Municipal
11109/01, nos termos do voto da relatora. Deve retornar o processo àquela instância para emissão de
nova decisão.
(Protoc. 10477/01 - José Nunes Lopes Relatora: Célia A Gamallo Piassi - DOM de 29/10/03 - 3ª
Câmara).

IPTU - Mandado de Segurança - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário que alegou proteção de liminar
judicial, pois a decisão atacada se refere ao lançamento de 2001 e o mandado alegado se refere ao
lançamento de 2000. Mantida a decisão de 1ª instância e o lançamento.
(Protoc. 10476/01 - José Nunes Lopes Relatora: Célia A Gamallo Piassi - DOM de 29/10/03 - 3ª
Câmara).

ISSQN - Nulidade de Decisão de 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada de ofício nula a decisão de 1ª instância por ausência de
elemento essencial: agente competente; nos termos do voto do relator, devendo o processo retornar
àquela instância para emitir a decisão pela autoridade competente.
(Protoc. 73226/99 - MOG Comércio e Construtora Ltda Relator: Osmar Lopes Jr DOM de 29/10/03 - 3ª
Câmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que reduziu o lançamento em face da comprovação de recolhimento parcial através de
documentos apresentados e conferidos pelo Fisco.
(Protoc. 58468/00 - BV Constr. e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Relator: Antônio Jonas - DOM
de 29/10/03 - 3ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada nula da decisão de 1ª instância por falta de oportunidade de
saneamento, conforme artigos 38, II e 26, II da Lei Municipal 11109/01. Retorne-se àquela instância
para proferir decisão sobre o mérito, tendo em vista que a legitimidade foi saneada na oportunidade
do recurso, nos termos do voto do relator.
(Protoc. 12779/02 - José Nunes Lopes - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM de 05/11/03 - 2ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada nula da decisão de 1ª instância por falta de oportunidade de



saneamento, visto que: o próprio impresso fornecido pelo atendimento tem campos que podem levar
a impugnante a erro, além do previsto nos artigos 38,II e 21 da Lei Municipal 11109/01, no artigo 13
do CPC e na jurisprudência colada ao voto do relator. Devem os autos retornar àquela instância para
que nova decisão seja emitida.
(Protoc. 10478/00 - José Nunes Lopes Relator: Dagoberto S. Silva DOM de 05/11/03 - 2ª Câmara).

ITBI - Hipótese de Incidência - Base de Cálculo - Recurso Voluntário.
Decisão: Provido o Recurso, por unanimidade, para alterar a decisão de 1ª instância, tendo em vista
que a escritura juntada ao processo é documento de fé pública e foi aceita pelo Fisco para outros fins,
demonstra que houve a transmissão apenas da parte ideal do terreno. Pelo que do mais consta no
processo, a construção foi realizada pelo adquirente, de acordo com o artigo 58 da Lei 4591/64. Nos
termo do Voto da Relatora, cancelados os lançamentos dos AIIM´s 827/97 e 828/97 por ausência de
Hipótese de Incidência, nos termos do artigo 156, II da CF e Súmulas 110 e 470 do STF.
(Protoc. 51334/97 - André Capovilla Marchiori - Relatora: Marilza Bertin - DOM de 05/11/03 - 2ª
Câmara).

IPTU - Classificação do imóvel - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio, para manter a decisão de 1ª
instância que reclassificou o imóvel, cancelando o englobamento dos diversos imóveis, com base em
informações colhidas em vistoria.
(Protoc. 80864/98 - Cond. Edifício Central Park - Relator: Antônio Carlos Mabília DOM 08/11/03 - 3ª
Câmara).

IPTU Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade
da decisão de 1ª instância, pois além de o próprio impresso fornecido pela Administração direcionar a
demonstração da representação, não houve a possibilidade na 1ª instância de saneamento da
legitimidade dessa representação.Assim deve o processo retornar àquela instância para a emissão de
decisão de mérito.
(Protoc. 12778/02 - José Nunes Lopes - Relator: Antônio Jonas - DOM de 08/11/03 - 3ª Câmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para declarar a nulidade
da decisão de 1ª instância, pois além de o próprio impresso fornecido pela Administração direcionar a
demonstração da representação, não houve a possibilidade na 1ª instância de saneamento da
legitimidade dessa representação.Assim deve o processo retornar àquela instância para a emissão de
decisão de mérito.
(Protoc. 10479/01 - José Nunes Lopes - Relator: Antônio Jonas - DOM de 08/11/03 - 3ª Câmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Presunção da Pauta Fiscal - Recurso de Oficio e
Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto divergente de Osmar Lopes Jr, provido o recurso voluntário,
com base na doutrina e jurisprudências colacionadas ao voto divergente, cancelando-se a notificação
por impossibilidade de se utilizar como presunção absoluta a Pauta Fiscal para estabelecer a base de
cálculo do lançamento, vez que o Fisco considerou válidas a escrituração e a documentação fiscal
apresentada pelo recorrente. Prejudicado assim o exame do Recurso de Oficio.
(Protoc. 76517/99 - Centro I.I.H. Dr. Domingos A. Boldrini - Relator: Gilson C. D. Castelucci - DOM de
08/11/03 - 3ª Câmara).

ISSQN - Nulidade de decisão de 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com fundamento no artigo 26 da Lei Municipal 11109/01, acatada a
preliminar do recurso para declarar a nulidade da decisão de 1ªinstância que deixou de examinar e
decidir sobre alguns argumentos da impugnação. Deve o processo retornar àquela instância e nova
decisão ser proferida e maneira completa.
(Protoc.41871/01 - Casa de Saúde de Campinas - Relatora: Catarina Gimenes - DOM de 08/11/03 -
1ª Câmara).

ISSQN -Notificação a Responsável Solidário - Apresentação de Documentos - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário para alterar a decisão de 1ªinstância e
cancelar o lançamento, pois os documentos fiscais apresentados e aceitos pelo Fisco demonstram que
não há saldo de imposto a lançar.



(Protoc. 72907/99 - Metrum Empreends e Construções Ltda - Relator: Rui N.Ockremenko - DOM de
08/11/03 - 1ª Câmara).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço X Local do Recolhimento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, para manter a decisão de 1ª
instância, e em conseqüência, o lançamento, pois, tendo sido demonstrado que o serviço foi prestado
no município de Campinas, é devido aqui o recolhimento do tributo, conforme doutrina e
jurisprudência colacionada ao voto do relator.
(Protoc.27285/00 - Allen Protege Serviços SC Ltda - Relator: José Antonio Khattar - DOM de 08/11/03
- 1ª Câmara).

IPTU - Efetiva Prestação de Serviço de Coleta de Lixo - Lançamento de IPTU para Imóveis
desmembrados - Recurso de Oficio.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso de Oficio para cancelar a Taxa de Coleta,
Remoção e destinação de lixo, visto que o imóvel não recebia este serviço público, e manter a decisão
de 1ªinstância quanto ao IPTU, acertada quanto ao cancelamento dos lançamentos para a gleba total
e a determinação de lançamentos individuais para as áreas desmembradas, nos termos do voto do
relator.
(Protoc. 11605/01 - Soedil Soteco Edificações Ltda - Relator: José Antonio Khattar - DOM de 08/11/03
- 3ª Câmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Arbitramento - Recurso Voluntário e Recurso de
Oficio.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de oficio e provido o recurso voluntário para
cancelar o lançamento. Os fundamentos eleitos pela maioria da mesa foram os do voto do relator, pois
considera ilegal tomar-se a Pauta Fiscal como presunção absoluta, porque não constam no processo
os lançamentos exigidos pelo artigo 27 da lei 8129/94 para o arbitramento e por não ter havido
acréscimo de área.
(Protoc. 48772/00 - Maria Cristina Claudino Gomes (Cond. Edifício Arcádia) - Relator: Osmar Lopes Jr
- DOM de 13/11/03 - 3º Câmara).

ISSQN - Elemento essencial do ato administrativo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância, por falta da competência do
agente demonstrada no processo e com fundamento no artigo 25, § 2º, da Lei 11109/01, e os atos
praticados a partir de folhas 150, devendo o processo retornar àquela instância para que outra decisão
seja emitida, nos termos do voto divergente de Gilson Carlos Castelucci.
(Protoc. 20756/00 - Essencial Terceirização de Serviço Ltda - Relator: Antonio Carlos Mabília - DOM de
18/11/03 - Plenária).

ISSQN - Elemento essencial do ato administrativo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância, por falta da competência do
agente demonstrada no processo e com fundamento no artigo 25,§ 2º, da Lei 11109/01, e os atos
praticados a partir de folhas 150, devendo o processo retornar àquela instância para que outra decisão
seja emitida, nos termos do voto divergente de Gilson Carlos Castelucci.
(Protoc. 20757/00 - Essencial Terceirização de Serviço Ltda - Relator: Antonio Carlos Mabília - DOM de
18/11/03 - Plenária).

ISSQN - Ausência de Fundamentação na Decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância por audiência de fundamentação
conforme o exigido pelo artigo 210 da Lei 5626/85 e Súmula 1 desta Junta, nos termos do Voto da
Relatora. O processo deve voltar à 1ª instância para que seja emitida uma decisão.
(Protoc. 62466/97 - Sol Investimentos Administração e Participações Ltda - Relatora: Catarina
Gimenes - DOM de 18/11/03- Plenária).

IPTU - Incidência - Recursos de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e provido o recurso de ofício, reformando a decisãode 1ª
instância e cancelando os lançamento de IPTU dos exercícios de 2001 e 2002, pois o imóvel não
estava contemplado com um mínimo de 2 melhoramentos instalados ou mantidos pela Administração
Pública, na data do fato gerador, conforme exige o artigo 32 da Lei Complementar 5172/66. Não
conhecido o recurso voluntário por falta de forma oficial e recepção pelo Protocolo Geral.
(Protoc.10/11548/02- Parque D.Pedro Shopping SA - Relatora: Catarina Gimenes - DOM de 22/11/03
- 1ª Câmara)



ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de João Batista Borges, negado provimento ao
recurso por se tratar de perfeito enquadramento no item 2 da Lista de Serviços anexa ao Decreto Lei
406/68, que estabelece o regime de lançamento por homologação para "clínicas", e porque no período
autuado a sociedade incluía na sua composição profissional "não-médico".
(Protoc. 16696/00- Clínica T. Dr. Frazatto SC Ltda - Relator: Rui . Ochremenko - DOM de 22/11/03 -
1ª Câmara)

ISSQN - Abatimento da Base de Cálculo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ªinstância que
cancelou o lançamento em face da apresentação de comprovantes de pagamento do tributo e notas
fiscais de serviço de subempreitadas.
(Protoc.51006/00 - GNO Empreendimentos e Construções Ltda - Relator: Flávio Baptista - DOM de
22/11/03 - 1ª Câmara)

ISSQN - Abatimento da Base de Cálculo - Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator, acrescido da declaração de voto de Lília Mara
Pereira, reconhecido de ofício a nulidade da notificação de lançamento que pretende cobrar tributo
com fundamento em decreto, em afronta ao princípio da Legalidade, e também por estar o recorrente
indicado como responsável solidário, quando se trata do próprio contribuinte, ressalvando o direito da
municipalidade em constituir o crédito tributário, conforme artigo 173, II do CTN.
(Protoc.71970/99 - GNO Empreendimentos e Construções Ltda - Relator: Flávio Baptista - DOM de
22/11/03 - 1ª Câmara)

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, negado provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª instância e
o regime de lançamento, nos termos do Voto do Relator, pois: é obrigação do recorrente comunicar
alteração de dados ao cadastro municipal; o item 2 da Lista de Serviços enquadra "clínicas" no
lançamento por homologação e pó ser devida a emissão de nota fiscal neste caso.
(Protoc. 70038/00 - Vacin Clínica de Imunizações SC Ltda - Flávio Baptista - DOM de 22/11/03 - 1ª
Câmara)

IPTI - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, superada a questão da qualificação e da legitimidade do reclamante, visto
que a empresa Rio Construtora e Agropecuária Ltda é legítima interessada e impugnante. Declarada
nula a decisão de 1ªinstância por falta de oportunidade de sanenamento, em afronta ao princípio
constitucional da ampla defesa. Devem os autos retornar àquela instância para que nova decisão seja
emitida.
(Protoc. 10485/01 - José Nunes Lopes - Relator: Édison José Stahl - DOM de 22/11/03 - 2ª Câmara)

IPTU - Valor do Metro Quadrado do Terreno - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ªinstância que
acertadamente manteve o lançamento, visto que o protocolado 5983/99, transitado em julgado, já
havia revisto o valor do m² do terreno e atendido o pedido do mesmo requerente e reduzido esse
valor.
(Protoc. 38288/00 - Alcides Gurgueira - Relator: José Norival Munhoz - DOM de 22/11/03 - 2ª
Câmara)

IPTU - Valor do Metro Quadrado do Terreno Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ªinstância que
acertadamente manteve o lançamento, visto que o protocolado 5984/99, transitado em julgado, já
havia revisto o valor do m² do terreno, atendido o pedido do mesmo requerente e reduzido esse valor.
(Protoc. 38289/00 - Alcides Gurgueira - Relator: José Norival Munhoz - DOM de 22/11/03 - 2ª
Câmara)

IPTU -Valor do Metro Quadrado do Terreno - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ªinstância que
acertadamente manteve o lançamento, visto que o protocolado 5985/99, transitado em julgado, já
havia revisto o valor do m² do terreno e atendido o pedido do mesmo requerente e reduzido esse
valor.
(Protoc. 38290/00 - Alcides Gurgueira - Relator: José Norival Munhoz - DOM de 22/11/03 - 2ª



Câmara)

IPTU - Padrão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância, que acertadamente alterou o tipo/padrão/subpadrão para C.2.4 e ano base de depreciação
para 1992, após vistoria ao imóvel, conforme autoriza o artigo 149 do CTN.
(Protoc. 221899 - Deusdete Marçal de Almeida - Relatora: Marilza Bertin - DOM de 22/11/03 - 2ª
Câmara)

ISSQN - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o lançamento que
se respalda no artigo 43 da Lei Municipal 8230/94 e no Regulamento do ISSQN, por falta de
cumprimento de obrigações acessórias que de fato encontram-se impostas na legislação tributária
municipal, nos termos do voto da Relatora.
(Protoc. 62001/99 - Maria de Lourdes Azevedo de Almeida - Relatora: Marilza Bertin - DOM de
22/11/03 - 2ª Câmara)

ISSQN - Redução - parcelamento - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que correta a redução
efetuada pela decisão de 1ª instância, com base na manifestação do próprio Fisco, que considerou o
abatimento parcelamento espontâneo efetuado pelo contribuinte.
(Protoc. 30212/99 - Telema eletricidade e Manutenção Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM de
06/12/03 - 3ª Câmara)

IPTU - Lançamento - Discussão em outros processos administrativos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o lançamento,
eis que o exercício em questão está sendo apreciado em outro processo, extinguindo o processo em
relação às demais alegações de mérito.
(Protoc. 71662/00 Mercedez Bens do Brasil S/A Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM de 06/12/03 3ª
Câmara)

IPTU - Ano de depreciação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator, negado provimento ao recurso de ofício,
sugerindo apenas alteração de ofício ao DRI para que o ano-base de depreciação seja 1980, eis que
há uma certidão no processo dando conta que o imóvel é comercial, cuja construção foi concluída em
18/06/1980, protocolo número 14623/80.
(Protoc. 7981/00 - Mamede José Monteiro Relator: Antonio Jonas. DOM de 06/12/03 3ª Câmara)

IPTU - Pedido de Revisão - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que correta a redução havida
no valor do tributo, eis que exarada com base na legislação municipal e de acordo com a análise
realizada com a fiscalização imobiliária.
(Protoc. 2797/99 - Ivan Caetano Malheiro - Relator: Antônio Jonas. - DOM de 06/12/03- 3ª Câmara)

ISSQN - Nulidade de Decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de decisão
quanto ao argumento de retenção do tributo na fonte, que interfere na liquidez e certeza do credito
tributário. Declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, com fundamento no princípio da ampla
defesa e no inciso II e no parágrafo 2º, do artigo 26 da Lei Municipal 11109/01, devendo outra
decisão ser proferida de forma completa.
(Protoc. 41.872/01 - Casa de Saúde Campinas Relatora: Catarina Gimenes -DOM de 13/12/03 - 1ª
Câmara)

ISSQN - Inovação Cerceamento de Defesa - Nulidade de Decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a autoridade de
1ª instância reconheceu a existência de "inovação" no processo, mas deu-lhe sentido restrito sem
respaldo legal. Declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, com fundamento no princípio da
ampla defesa e no inciso II e no parágrafo 2º, do artigo 26 da Lei Municipal 11109/01, devendo outra
decisão ser proferida de forma completa.
(Protoc. 41.873/01 - Casa de Saúde Campinas - Relatora: Catarina Gimenes - DOM de 13/12/03 - 1ª
Câmara).



IPTU - Erro de fato - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso voluntário com base em dados colhidos em
vistoria efetuada pelo departamento de Receitas Imobiliárias, alterando-se a área tributável do imóvel
para 142,27m2 e o padrão para A-2.6.
(Protoc. 6.835/00 - Agostinho Ramires Tavares - Relatora: Catarina Gimenes - DOM de 13/12/03- 1ª
Câmara)

ISSQN - Base de Cálculo - Local da Prestação do Serviço x Local do Recolhimento Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário, pois é pacífico na doutrina e
jurisprudência que o ISSQN deve ser recolhido no município onde se deu a prestação do serviço, com
base no princípio da vigência territorial da Lei, e porque a forma de cálculo estabelecida na Lei
complementar para a sociedade de profissionais recai sobre todos os profissionais que compõem a
pessoa jurídica contribuinte, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc. 39.743/99 - Martins e Sálvia Advogados - Relator: João Batista Borges - DOM de 13/12/03 -
1ª Câmara)

IPTU - Variação Excessiva - Taxa de Lixo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso voluntário, eis que a variação de valor
obedeceu aos critérios legais e que o imóvel é servido pelo serviço de remoção do lixo. Mantida a
decisão de 1ª instância.
(Protoc. 8.139/00 Roberto Benatti Relator: Sinval R. Dorigon DOM de 18/12/03 3ª Câmara).

IPTU - Nulidade da decisão de 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância, conforme
autoriza o artigo 26, II da Lei 11.109/01, face à ausência de apreciação dos laudos apresentados pelo
contribuinte, nos termos do Voto do Relator, devendo outra decisão ser prolatada.
(Protoc. 81.780/98 - CCE Indústria e Comércio Componentes Eletrônicos S/A - Relator: Osmar Lopes
Jr - DOM de 18/12/03 - 3ª Câmara).

ISSQN - Notificação - Apresentação de Documentos - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância, que reduziu o valor lançado originalmente, tendo em vista documentos apresentados com a
impugnação.
(Protoc. 74.445/00 - Construgal Eng. e Construções Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM de 18/12/03
- 3ª Câmara).

ISSQN - Local da prestação do serviço - Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, providos os Recursos Voluntário e de Ofício, cancelando-se o AIIM, eis que
os serviços prestados que servem de base de cálculo ao lançamento restante após a decisão de 1ª
instância, ocorreram em outra municipalidade e não podem ser tributados pelo Município de
Campinas, conforme jurisprudência judicial e administrativa dominante.
(Protoc. 77.097/99 - Eko Sane Consultoria Engenharia Proteção Ambiental. SC Ltda - Relator: Antonio
Carlos Mabília - DOM de 18/12/03 - 3ª Câmara).

IPTU - Pé Direito - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Revisão, mantendo a decisão da 2ª
Câmara que rejeitou a hipótese de tributação de área com pé direito inferior a 2,45m. Esta decisão se
baseou na ausência de especificação na Planilha de Informações sobre o tipo de construção que
suporta a cobertura, de forma que não se pode afirmar que há habitabilidade.
(Protoc. 9961/99 - Luiz Antonio Piza - Relator: José Norival Munhoz - DOM de 23/12/03 - Plenária).

ISSQN - Requisitos - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão por ausência da divergência, pois: 1)
a decisão recorrida declara que a publicação da decisão de 1ª instância pode ser de forma resumida
(art. 159 §4º do Decreto 11794/95) quando o processo está bem informado, e as decisões
paradigmas declararam nulidade da decisão de 1ª instância por ausência das informações no processo
(relatório, dispositivo legal específico etc); 2) tanto os paradigmas apresentados como divergência
quanto a decisão recorrida reconhecem que o tributo é devido no local da prestação do serviço,
independente de o estabelecimento onde é prestado ser chamado de sede, matriz, filial ou inominado,
reafirmando o princípio da territorialidade para o alcance da legislação municipal.
(Protoc. 25.624/01 - Sibra Informática e Serviços. Ltda - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM de



23/12/03 - Plenária).

ISSQN - Autoridade Competente - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância por ausência de autoridade
competente para validar o ato administrativo, visto que o signatário da decisão fora nomeado pela
Portaria 46600/2000 apenas para responder pelo expediente do Departamento na ausência do Diretor
Titular, limitando-lhe assim os poderes, conforme já decidido em Plenária no processo 8260/00.
(Protoc. 12.396/00 - Laboratório de Análises Clínicas Dr. J. A. Vozza - Relator: João Batista Borges -
DOM de 23/12/03 - Plenária).

ISSQN - Capitulação do Lançamento - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Revisão, mantida a decisão da 3ª
Câmara (fls. 218) que anulou o lançamento por estar fundamentado em ato normativo meramente
regulador, desatendendo o princípio da estrita legalidade tributária.
(Protoc. 75.596/98 - GNO Empreendimentos e Construções Ltda - Relator: Flávio Antonio Baptista
DOM de 23/12/03 - Plenária)


