
IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhidas as preliminares e declaradas nulas as decisões de 1ªinstância,
por ausência de determinação de saneamento de irregularidade sanável. Regularizados os vícios na
segunda instância, devem agora os autos retornar à primeira para apreciação do mérito.
(Protoc.10483/01- José Nunes Lopes - Relatora: Gislaine T.R. Clark - 2ª Câmara- DOM de 22/01/04).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, acolhidas as preliminares e declaradas nulas as decisões de 1ªinstância,
por ausência de determinação de saneamento de irregularidade sanável. Regularizados os vícios na
segunda instância, devem agora os autos retornar à primeira para apreciação do mérito.
(Protoc.10484/01- José Nunes Lopes - Relatora: Gislaine T.R. Clark - 2ª Câmara - DOM de 22/01/04).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acolhidas as preliminares e declaradas nulas as decisões de 1ªinstância,
por ausência de determinação de saneamento de irregularidade sanável. Regularizados os vícios na
segunda instância, devem agora os autos retornarem à primeira para apreciação do mérito.
(Protoc.10486/01- José Nunes Lopes - Relator: Dagoberto S.Silva - 2ªCâmara - DOM de 22/01/04).

IPTU - Valor Venal Tipo Padrão - Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Ofício visto que o valor não atinge o mínimo
estabelecido pelo artigo 63 da Lei Municipal nº 11109/01. Quanto ao Recurso Voluntário, foi negado
provimento por ausência de comprovação das alegações do recurso sobre o ano de depreciação do
imóvel e portanto, mantida a decisão de 1ªinstância.
(Protoc. 38288/00 - Manoel Luiz da Silva - Relator: José Norival Munhoz - 2ªCâmara- DOM de
22/01/04).

IPTU - Isenção - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário para determinar a isenção
parcial com base no §4º, inciso II, do artigo 1º da Lei 10387/99, ficando o contribuinte responsável
pelo que exceder o limite de 320 UFIR do IPTU lançado no exercício de 2000.
(Protoc.8000180/00 - Luiz Celotto - Relator: Gilson C.Casteluci - 3ªCâmara - DOM de 22/01/04).

ISSQN - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que o conjunto probatório
demonstrou que o contribuinte tem obrigação de manter o Livro mencionado visto que possui, de fato
e de direito, estabelecimento em Campinas, e assim está submetido às obrigações do artigo 43 da Lei
Municipal 8230/94.
(Protoc.44722/00 - Treinobrás Sistema Brás. Treinamento Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci -
3ªCâmara - DOM de 22/01/04)

ISSQN - Autoridade Competente - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, em sede de preliminar, reconhecida a nulidade da decisão de 1ªinstância e
dos atos que se seguiram, pois foi emitida por autoridade incompetente, nos termos do Voto do
Relator e do §2º do artigo 26 da Lei Municipal 11109/01, devendo o processo retornar à primeira
instância para que seja publicada uma decisão e que se prossiga o processo.
(Protoc.37774/00 - Elenco Com.Terceirização de Serviços Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci -
3ªCâmara - DOM de 22/01/04).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Erro de Fato Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, eis que do conjunto probatório restou
demonstrado, em especial pela Planilha de Informações Cadastrais (PIC), o acerto da decisão de
1ªinstância que alterou os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias para os exercícios de 1997 a
2001, após revisão e à vista dos dados colhidos em vistoria.
(Protoc.75828/01 - Renata Partinelli - Relator: Osmar Lopes Jr. - 3ªCâmara - DOM de 22/01/04).

IPTU - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário e mantida a decisão de
1ªinstância que, acertadamente, não conheceu da impugnação interposta fora do prazo da legislação
municipal, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.19372/02 - Cristais Prado - Relator: Osmar Lopes Jr. - 3ªCâmara - DOM de 22/01/04).

ISSQN - Imunidade - Distinção das Pessoas Jurídicas da Mantenedora e Mantida Recurso de



Revisão.
Decisão: Por unanimidade, rejeitado o argumento de decadência do lançamento, pois apesar de
enquadrado no regime de Homologação, o contribuinte não providenciou o pagamento antecipado, o
que levou a Fazenda Pública a promover o lançamento de "ofício", cuja decadência conta-se a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
artigo 173 do Código Tributário Nacional. Impedidos de votar Catarina Gimenes, Gilson C. Castelucci e
Jorge Luiz Miguel. Quanto às demais alegações, fica adiada a decisão pelo pedido de vista de Lília
Mara Pereira.
(Protoc.61793/98 - Soc.Bras.de Educação e Instrução Ltda - Relatora: Marilza Bertin - Plenário - DOM
de 30/01/04).

IPTU - Recurso de Ofício Intempestivo - Erro de Fato - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, provido parcialmente o Recurso de Revisão para manter a decisão da 3ªCâmara
quanto ao não conhecimento do Recurso de Ofício interposto intempestivamente, mas manter a
decisão quanto à alteração do ano base de depreciação por se tratar de matéria de fato.
(Protoc.14074/98 - Fausto de Matos Lopes - Plenário - DOM de 30/01/04).

ISSQN - Autoridade Competente - Vício Insanável - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, declarada nula a decisão de 1ªinstância e, por conseqüência, os atos dela
decorrentes, por falta de requisito essencial à validade do ato administrativo, visto que o signatário
não era competente para emitir decisões em nome do Depto de Receitas Mobiliárias, nos termos do
Voto do Relator. Impedido de votar Jorge Luiz Miguel.
(Protoc. 70305/99 - Síntesis Consultoria e Comércio Ltda - Plenário - DOM de 30/01/04).

IPTU - Supressão de Instância - Construção com pé direito menor que 2,5m - Recurso de
Revisão.
Decisão: Por unanimidade, rejeitado o argumento de Supressão de Instância quanto à área, pois além
da referência no Laudo que acompanhou a impugnação, foi o argumento acolhido na decisão de
1ªinstância. Quanto ao mérito, por maioria, negado provimento ao Recurso de Revisão, mantendo-se
a decisão da 2ªCâmara, com base em prática reiterada da época e na conclusão da Comissão da
Secretaria de Finanças que revisou o lançamento em 1998, nos termos do Voto Divergente de
Dagoberto S.Silva. Impedido de votar Antonio Carlos Mabília.
(Protoc.8100509/97- Forbrasa S/A - Relatora: Marilza Bertin - Plenário - DOM de 20/02/04).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, conforme votação de
10/12/02, nos termos do Voto do Relator, eis que o contribuinte teve condições de desenvolver seu
recurso. Prosseguindo, foi convertido o julgamento em diligência para apurar a competência da
autoridade que publicou decisão publicada em 16/07/98, nos termos do Voto Divergente de Lília Mara
Pereira. Impedido de votar Antonio Carlos Mabília.
(Protoc.13499/98 - Forbrasa S/A Relator: Antonio Jonas Plenário DOM de 20/02/04).

IPTU - Competência - Recurso Extraordinário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto Divergente de Gilson C. Castelucci, não conhecido o
Recurso Extraordinário, tendo cessado a competência da JRT quando da decisão da Câmara, pois, o
artigo 68 da Lei Municipal 11109/01 determina que o Secretário Municipal de Finanças reforme no
todo ou em parte o acórdão recorrido, constituindo-se em competência indelegável.
(Protoc.77471/97 - Mercedes Benz do Brasil S/A - Relator: Osmar Lopes Jr. Plenário - DOM de
28/01/04).
(OBS: Decisão do Secretário de Finanças em Recurso Extraordinário publicado em DOM de 20/08/04)

IPTU - Vício na Decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada nula a decisão de 1ª instância que não apreciou todos os
argumentos da impugnação e em especial sobre a área de preservação, caracterizando cerceamento
de defesa. O processo deve retornar àquela instância para que nova decisão seja proferida.
(Protoc.6580/99 - Gilberto de Azevedo Jr. - Relator: Antonio Jonas - 3ªCâmara - DOM de 05/02/04 -
3ªCâmara).

ISSQN - Autoridade Incompetente - Nulidade absoluta - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada nula a decisão de 1ª instância por ter sido proferida por
autoridade incompetente, nos termos do Voto do Relator. O processo deve retornar àquela instância
para que nova decisão seja emitida.



(Protoc.75412/99 - Conflav Construtora e Comércio Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - 3ªCâmara -
DOM de 05/02/04 - 3ª Câmara).

ISSQN - Autoridade Incompetente - Nulidade Absoluta - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base no parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 11109/01, declarada nula a
decisão de 1ªinstância por ter sido proferida por autoridade incompetente, nos termos do Voto do
Relator. O processo deve retornar àquela instância para que nova decisão seja emitida.
(Protoc. 53401/00 - Instituto Musical e Cultural Gomes Cardim Relator: Gilson C. Casteluci 3ªCâmara
DOM. de 05/02/04 3ªCâmara).

ISSQN - Documento Novo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade dos atos do processo a partir de fls.370, com base no
parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 11109/01, visto que o contribuinte não foi notificado do termo que
consta à fls.372 a 384, infringindo o princípio da ampla defesa e o artigo 154 §4º e 7º do Decreto
Municipal 11794/95.
(Protoc.18272/01 - Centro de Oncologia de Campinas - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM. de
05/02/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso eis que assinado por pessoa estranha à relação
jurídica consignada no lançamento, apesar de ter sido oferecida oportunidade de regularização
processual. Mantida dessa forma, a decisão de 1ªinstância.
(Protoc.79432/97 - Nelson Alaite Jr. - Relator: Gilson C.Casteluci DOM. de 05/02/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Classificação do Imóvel - Área Construída - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão de 1ª
instância que acertadamente alterou a área construída e o tipo padrão do imóvel, com base em
vistorias no imóvel e fundamento nas Leis Municipais 9927/98 e 10400/99.
(Protoc.10407/00 - Clóvis Antonio Cabrino - Relatora: Gislaine T.R. Clark - 2ªCâmara - DOM de
14/02/04).

ISSQN - Hipótese de incidência - Base de Cálculo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância de 15/02/2001, por ter
sido emitida por autoridade incompetente, conforme demonstra a Portaria de nomeação de
05/04/2001.
(Protoc.56245/00 - Lopes Terraplenagem Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva - 2ªCâmara - DOM de
14/02/04)

IPTU - Área de Conservação Ambiental - Avenida Desmembramento - Recursos de Ofício e
Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso de Ofício, mantendo a exclusão de área
ocupada pela Administração na abertura de avenida e na divisão da gleba, visto as demonstrações
constantes do processo, mas tal correção deve abranger 1992 (data em que foi declarado pelo SNJ a
ausência de incidência do IPTU) porque as exigências do Decreto 13338 de 2000 não podem retroagir.
Quanto ao recurso voluntário, também por unanimidade, decidiu-se pelo provimento para excluir do
lançamento o IPTU sobre a área de preservação ambiental de 4.779,00m² desde 1992, pelos
impedimentos de uso e o gozo total sobre ela que impõe a legislação ambiental. E mantida a taxa de
lixo, tudo nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.7679/95 - Soteco Eng. E Construções Ltda - Relator: João B.Borges - DOM. de 05/03/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Responsabilidade solidária - Nulidade da notificação de lançamento
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da notificação de lançamento, nos termos do Voto
Divergente de Lília Mara Pereira, pois o lançamento não se aperfeiçoou com a devida comunicação ao
responsável solidário da Lei Municipal que instituiu-lhe a obrigação tributária. Esta decisão se baseou
no artigo 173, II, do CTN, ressalvando assim ao Fisco o direito de efetuar nova notificação.
(Protoc. 69728/98 - Roseli Capato Pastorin - Relator: João B.Borges - DOM. de 05/03/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Intimação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso eis que o seu objeto, contestar intimação fiscal,
não se encontra em uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 3º da Lei Municipal 11109/01,
que estabelece o que vem a ser procedimento administrativo para a Administração Municipal



Tributária e, por conseqüência, estabelece a competência da JRT.
(Protoc.74340/00 - Uniodonto Coop.Odontológica de Campinas - Relator: Antonio Jonas - DOM. de
11/03/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Imóvel fora da Zona Urbana - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de
1ªinstância que acertadamente reconheceu, pelo que foi demonstrado no processo, que o imóvel
estava e está fora da zona urbana, do perímetro urbano e da zona de expansão urbana do Município
de Campinas, ou seja, fora da incidência do IPTU desde 1998.
(Protoc. 49494/99 - José Rogério da Silva Coelho - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM. de 11/03/04 -
3ªCâmara).

IPTU Desmembramento Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de
1ªinstância que acertadamente deferiu o pedido de desmembramento do lançamento de IPTU diante
da apresentação da competente Especificação de Condomínio e demais dados do processo.
(Protoc.31144/86 - BHM Empreends. e Construções S/A - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM. de
11/03/04 - 3ªCâmara).

ISSQN Serviço de Construção Responsabilidade Solidária Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, nos termos do voto divergente de Osmar Lopes Jr., não foi conhecido o Recurso
de Revisão por ausênca de divergência, requisito essencial para o Recurso de Revisão, conforme a Lei
8129/94, eis que as decisões paradigmas não abordaram explicitamente a questão da validade da
notificação que se baseie apenas em decreto.
(Protoc.52707/00 - Parktec Com. Expl. Equips. Lazer Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM. de
13/03/04 Plenário).

IPTU - Limite de Pé Direito para Tributação - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto do Relator, negado provimento ao Recurso de Revisão,
mantendo a decisão da 3ªCâmara, que não tributou área abaixo do mínimo de 2,5 de pé direito, por
se tratar de prática reiterada da Administração Municipal à época do lançamento.
(Protoc.18168/98 Renato de Oliveira Martins Relator: Édison José Stahl DOM. de 13/03/04 Plenário).

ISSQN - Local da Prestação do Serviço - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do voto vista de Ari de Oliveira Pinto, provido o Recurso Voluntário,
por entender que não restou provado no processo que os serviços objetos da autuação foram
prestados no Município de Campinas.
(Protoc.30225/99 - Campsane Com.Representações Ltda - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de
13/03/04 Plenário).

ISSQN - Base de Cálculo - Territorialidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar do recurso reconhecendo-se o descabimento da
exigência de reconhecimento de firma por tabelião por falta de suspeita de falsidade, fraude ou dúvida
quanto a sua autoria e por já ter sido abolida esta exigência diante do Poder Judiciário desde a Lei
8952/94, ato já reconhecido parcialmente por Instrução Normativa municipal. Retorne-se o processo à
1ªinstância, para que, examine e decida quanto ao mérito, evitando-se a supressão de instância.
(Protoc.031/02 - Visão Cps. Assessoria em RH Ltda - Relator: Édison José Stahl - DOM.de 27/03/04 -
2ªCâmara).

ISSQN - Base de Cálculo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar do recurso reconhecendo-se o descabimento da
exigência de reconhecimento de firma por tabelião por falta de suspeita de falsidade, fraude ou dúvida
quanto a sua autoria. Retorne-se o processo à 1ªinstância, para que, examine e decida quanto ao
mérito, evitando-se a supressão de instância.
(Protoc.030/02 - Visão Cps Assessoria em RH Ltda - Relatora: Gislaine T.R. Clark - DOM. de 27/03/04
2ªCâmara).

ISSQN - Hipótese de Incidência - Base de Cálculo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pois foram analisados
todos os pontos impugnados e inclusive tendo o julgador de 1ªinstância feito remissão às
manifestações do processo nas quais se fundamentou. Quanto ao mérito, também por unanimidade,
negado provimento ao recurso e mantido o lançamento na íntegra, inclusive a Base de Cálculo que



quantifica o serviço de exploração de máquinas de jogos eletrônicos e bingos, para o qual não há
previsão legal dos abatimentos pleiteados.Quanto aos serviços de locação de bem móvel, nos termos
do Voto da Relatora, nada impede que venha a ser tributado pelo fisco de Campinas.
(Protoc.74777/99 - Liga Campineira de Futebol de Salão - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 27/03/04
2ªCâmara).

ISSQN - Territorialidade - Base de Cálculo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por ter ficado comprovado no processo que
os tomadores dos serviços de portaria e vigilância tanto quanto o prestador recorrente se situam no
município de Campinas. Quanto aos valores registrados a título de INSS, nada impede que o Fisco de
Campinas venha a reclamá-los em lançamento complementar pois não há previsão legal para excluí-
los da base de cálculo do ISSQN.
(Protoc.57613/00 - Presport de Serviços de Portaria Ltda - Relator: José N. Munhoz - DOM.de
27/03/04 2ªCâmara).

IPTU de 2003 - Área doada à Municipalidade - Ausência de Coleta de Lixo Tipo/Padrão
Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício para manter tanto a redução de
área tributada em função de doação para a Municipalidade, conforme demonstrativos e fundamentos
constantes no processo, quanto o cancelamento da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo visto que ficou
comprovado nos autos que o imóvel não recebe este serviço. Também por unanimidade, provido
parcialmente o Recurso Voluntário, com fundamento no artigo 2º, §2º da Lei 9927/98, e convertendo-
se o julgamento em diligência para que se promova a avaliação do padrão construtivo do imóvel, com
ponderação dos valores de metro quadrado das construções dos diferentes pavimentos e recintos
antes da decisão final sobre qual o tipo/padrão correto.
(Protoc.10/16740/03 - Parque D.Pedro Shopping S/A Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 27/03/04
- 1ªCâmara).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Territorialidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância que não conheceu de
impugnação por falta de reconhecimento de firma em procuração e por ausência de tentativa de
saneamento no processo. Legitimidade regularizada em 2ªinstância, retorne-se o processo àquela
instância para análise e decisão quanto ao mérito, para evitar supressão de instância no presente
julgamento.
(Protoc.029/02 - Visão Cps Assess.Rec.Humanos Ltda - Relator: Rui N.Ochremenko - DOM.de
27/03/04 1ªCâmara).

ISSQN - Nulidade da Notificação - Responsabilidade Solidária - Imunidade - Mutirão
Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, com base no Voto Divergente de Lília Mara Pereira, declarada a nulidade da
Notificação, pois esta não aperfeiçoou o lançamento como seria sua função, visto que não comunicou
ao sujeito passivo a correta e completa fundamentação legal, ressalvado o direito do Fisco em
reconstituir o lançamento com base no artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.40109/96 - Capela São Sebastião - Relator: João Batista Borges - DOM.de 27/03/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Tempestividade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatadas as preliminares dos recursos de nulidade das decisões de
1ªinstância que não consideraram dois dias de ponto facultativo no expediente municipal, resultando
indevidamente na intempestividade das impugnações. Assim, retornem-se os processos à 1ªinstância,
para que examine e decida quanto ao mérito.
(Protoc.57256/01 - Dechichi Propag.Publicidade SC Ltda - Relator:Édison José Stahl - DOM.de
08/04/04 2ªCâmara).

ISSQN - Tempestividade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatadas as preliminares dos recursos de nulidade das decisões de
1ªinstância que não consideraram dois dias de ponto facultativo no expediente municipal, resultando
indevidamente na intempestividade das impugnações. Assim, retornem-se os processos à 1ªinstância,
para que examine e decida quanto ao mérito.
(Protoc.57258/01 - Dechichi Propag.Publicidade SC Ltda - Relator:Édison José Stahl - DOM. de
08/04/04 2ªCâmara).



IPTU - Área construída Padrão e Sub-Padrão - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, para manter as alterações no
lançamento, acertadamente determinadas na 1ªinstância, com base em dados colhidos em vistoria
fiscal.
(Protoc.2281/99 - Wulfrano Navarro Sanchez - Relator: Jorge Luiz Miguel -DOM. de 08/04/04 -
2ªCâmara).

ITBI - Base de Cálculo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para cancelar o AIIM 1260 que pretende lançar ITBI
sobre área construída após a ocorrência do fato gerador do tributo, com fundamento na Súmula 470
do STF.
Protoc.59760/99 - Hilda Wohnrath - Relator: José N.Munhoz - DOM. de 08/04/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Juntada de Documentos - Abertura de Prazo - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, negado provimento ao Recurso de Revisão e mantida a decisão da 1ªCâmara
que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, anulou os atos praticados após a juntada de
documentos sem abertura de prazo da parte e determinou o retorno do processo à 1ª instância.
(Protoc.25626/01 - Sibra Informática e Serviços Ltda Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 09/04/04
- Plenário).

IPTU - Recurso de Revisão
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso de Revisão por ausência de paradigma, pois as
decisões comparadas apresentam o mesmo fundamento expresso de forma peculiar a cada Relator.
(Protoc.12792/02 - José Nunes Lopes - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 09/04/04 - Plenário).

IPTU - Recurso de Revisão
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso de Revisão reformando-se a decisão recorrida e, para
evitar supressão de instância, deve retornar o processo à 1ªinstância para que se decida quanto à
matéria de fato constatada.
(Protoc.6835/00 - Agostinho Ramirez Tavares - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM.de 09/04/04 -
Plenário).

ISSQN - Retenção na Fonte - Recursos Voluntário e de Ofício
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., foi negado provimento aos
Recursos Voluntário e de Ofício, e mantido o lançamento nos termos da decisão de 1ªinstância, eis
que reconhecida a responsabilidade solidária da recorrente com relação aos médicos não inscritos.
(Protoc.11193/01 - UNIMED Cps. Coop Trabalho Médico - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 17/04/04-
3ªCâmara).

IPTU - Desmembramento de Imóvel - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e mantida a decisão de
1ªinstância que, diante dos documentos e manifestações do processo, cancelou lançamento para
evitar duplicidade.
(Protoc.44058/01 - Agribrás Agro Industrial Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci- DOM.de 17/04/04 -
3ªCâmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso declarando-se a nulidade da decisão de 1ªinstância que
não ofereceu oportunidade de saneamento do processo e nem de manifestação do Fisco, devendo
portanto retornar àquela instância para saneamento das falhas e prosseguimento ao fluxo normal do
processo, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.10155/02 - GAB Engenharia Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM.de 17/04/04 -
3ªCâmara).

ITBI - Momento do Fato Gerador - Construção - Pós-compra - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para cancelar o AIIM 1088 que considerou recolhimento
inferior ao devido, incluindo na base de cálculo a construção realizada após o negócio, conforme
demonstram a cópia de matrícula do terreno com averbação da venda e Súmula 470 do STF.
(Protoc.22116/99 - Getúlio Gentil Damo - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 27/04/04 -
1ªCâmara).

IPTU - Irretroatividade da Lei - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário



Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para declarar nula a decisão de 1ªinstância proferida na
vigência da Lei Municipal 11109/01, mas pretendendo aplicá-la a ato já consumado. Deve o processo
retornar àquela instância para conhecimento e emissão de decisão.
(Protoc. 53027/00 - Forte Veículos Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 27/04/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por sua intempestividade. Com base no artigo 149
do CTN, de ofício declarou-se o cancelamento da notificação, com o fundamento constante na
Declaração de Voto de Lília Mara Pereira, apoiado pela maioria, de que: a Notificação não chegou a
aperfeiçoar o lançamento, vez que não comunicou qual a lei ordinária a reger a obrigação tributária,
indicou como responsável solidário o próprio contribuinte além de tentar cobrar valor inferior à soma
das notas fiscais apresentadas pelo recorrente.
(Protoc.75038/98 - Construcamp Empreends. Imobiliários Ltda - Relator: José Antonio Khattar -
DOM.de 27/04/04 - 1ªCâmara).

IPTU - Intempestividade da Impugnação - Valor Venal - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário e mantida a decisão de 1ª
instância, que, corretamente, não conheceu a impugnação intempestiva conforme artigo 198 do
Código Tributário Municipal, nos termos do voto da Relatora.
(Protoc.73122/00 - Enxuto Comercial Ltda - Relatora: Marilza Bertin - 2ªCâmara - DOM de 28/04/04).

ITBI - Não Incidência Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso declarando-se a decadência do direito de lançar em
01/01/98, conforme artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.57232/99 - Lílian Lúcia Oliveira Cardoso Relatora: Marilza Bertin DOM.de 04/05/04 -
2ªCâmara).

ITBI - Não Incidência - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso declarando-se a decadência do direito de lançar em
01/01/98, conforme artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(Protoc. 57233/99 - Eduardo H.Oliveira Cardoso - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 04/05/04 -
2ªCâmara).

IPTU - Nulidade de Decisão de 1ªinstância - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar do Recurso para determinar a nulidade da decisão de
1ªinstância que tratou pedido individual como coletivo, deixou de decidir itens deste pedido e decidiu
solicitações constantes em outros protocolados, nos termos do Voto do Relator e com base nos artigos
39 e 69 da Lei 11109/01.
(Protoc.6533/97 - Boris Raskin e David G.Raskin - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM.de 04/05/04 -
2ªCâmara).

ISSQN - Lançamento de Ofício - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator,
eis que caracterizado a prestação não pessoal dos sócios e de maneira empresarial.
(Protoc.1013/02 - Lab.A.Clínicas Dr. R.F. Amaral Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 12/05/04 -
3ªCâmara).

ISSQN - Regime de Lançamento - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso e mantida a decisão de 1ª instância que
julgou procedente a exigência de utilização de documentos próprios ao regime de lançamento por
homologação, para a atividade de "laboratórios" com fundamento na lei 6893/91, nos termos do voto
do Relator.
(Protoc.1012/02 - Lab.A.Clínicas Dr. R.F. Amaral Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 12/05/04 -
3ªCâmara).

ITBI - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário, cancelando-se o lançamento, face ao
reconhecimento de decadência, eis que o fato gerador ocorreu em 29/05/92 e os outros de infração
somente foram lavrados em 14/09/99.
(Protoc.57231/99 - Guilmer Cury Zakia Relator: Antonio Jonas - DOM.de 12/05/04 - 3ªCâmara).



IPTU - Taxa de Lixo Erro de Fato - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que não demonstrada
qualquer alteração de fato pelo contribuinte.
(Protoc.34228/97 - Júlia Zanon Bressani - Relator: Ari de Oliveira Pinto - DOM.de 12/05/04 -
3ªCâmara).

IPTU - Nulidade de Decisão - Supressão de Instância - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância por falta de saneamento do
processo conforme artigo 21 da Lei Municipal 11109/01. Retorne-se o processo para o conhecimento
do mérito, evitando supressão de instância.
(Protoc.11473/02 - Forte Veículos Ltda - Relatora: Gislaine T.R. Clark DOM.de 15/06/04 - 2ªCâmara).

IPTU e Taxas Imobiliárias - Metragem Ano de Depreciação - Enquadramento - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso, mantida a decisão de 1ªinstância que
acertadamente alterou o enquadramento conforme dados colhidos em vistoria ao imóvel.
(Protoc.72599/98 Antonio de Castro Lyrio de Almeida Relatora: Gislaine T.R. Clark - DOM.de 15/06/04
- ª Câmara).

ISSQN - Obrigação Acessória - Supressão de Instância - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso por ausência de alegações capazes de
autorizar a revisão do lançamento sem caracterizar supressão de instância, pois não houve
impugnação que levasse tais alegações ao exame da 1ªinstância. A revisão de ofício daquela instância
atendeu a todas as formalidades e fundamentos necessários.
(Protoc. 35152/01 - Cooperativa Médica de Campinas COOPERMECA - Relator: Dagoberto S.Silva -
DOM.de 15/06/04 - 2ªCâmara).

ITBI - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso declarando-se a decadência do direito de lançar em
01/01/98, conforme artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.57235/99 - Fábio M.O. Cardoso - Relator: José N.Munhoz - DOM.de 15/06/04 - 2ªCâmara).

IPTU - Nulidade de Decisão de 1ªinstância - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso. Mantida a decisão de 1ªinstância na parte
que manteve o lançamento de 1999 com enquadramento C-2.5, com base em dados colhidos em
vistoria ao imóvel.Quanto à área construída, com base nas informações periciais e do preparo do
processo, fica alterada de ofício para 6.188,22m², nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.4068/99 - João Carlos Galassi - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM.de 15/06/04 - 2ªCâmara).

ITBI - Decadência - Regime de Homologação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para reconhecer a decadência do direito de lançar a
diferença pretendida, pois houve o recolhimento antecipado próprio do regimento de homologação, de
forma que o prazo decadencial segue a regra do artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional e não a
regra apresentada pelo Fisco.
(Protoc.52734/99 - Nelma Mascarenhas M.Polizelli - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 15/06/04 -
1ªCâmara).

IPTU- Padrão Inteligência dos §§6º e 7º do artigo 2º da Lei Municipal 8240/94 - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o recurso, alterando a decisão de 1ªinstância quanto
ao padrão para D-2.0, para os exercícios de 1996 e 1997, com base em dados colhidos em vistoria ao
imóvel e no artigo 2º §6º da Lei Municipal 8240/94, alterada pela Lei 8697/95.
(Protoc.45518/96 - Forte Veículos Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 15/06/04 1ªCâmara).

IPTU - Legitimidade do Recorrente - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conforme artigo 70, incisos II e III, da Lei Municipal 11109/01, não
conhecido o recurso por falta de regularização da representação processual, apesar dos vários prazos
concedidos à parte.
(Protoc.9772/97 - Associação A.Bairro Jd.Novo Gramado - Relator: Flávio A.Baptista - DOM.de
15/06/04 1ªCâmara).

ISSQN - Competência Territorial Local da Prestação do Serviço - Validade de Intimação



Arbitramento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do voto do Relator, negado provimento a recurso de mantido o
lançamento, pois: o Município é competente para tributar os serviços prestados dentro de seus limites,
conforme já esclarecido por conhecido acórdão do S.T.J e farta jurisprudência desta Junta; foi
caracterizado amplamente neste processo que o serviço é prestado no Município de Campinas; a
intimação contestada é válida pois não extrapolou os limites do artigo 195 do Código Tributário
Nacional; de acordo com o artigo 73 da Lei Municipal 11109/01, a JRT não é sede adequada para
decidir sobre inconstitucionalidade de lei; o arbitramento foi realizado em cumprimento aos artigos
142,148 e 149 do Código Tributário Nacional, 27 da Lei Municipal 8230/94 e 34 e 117 do Decreto
Municipal 11794/95, não havendo reparos a serem feitos.
(Protoc.57260/01 - Dechichi Propaganda e Publicidade SC Ltda - Relator: José Antonio Khattar -
DOM.de 15/06/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Juntada de Documentos - Contraditório - Nulidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatadas as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de
oportunidade de contraditório em decorrência da juntada de documentos pelo Fisco após a
impugnação. Declarando nulos os atos praticados a partir de fls.183 do processo 25625/01 e 48 do
processo 25627/01, em nome da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, devendo ser aberto prazo
para vista e eventual manifestação sobre tais documentos, na 1ªinstância e prosseguindo-se o rito do
processo administrativo a partir daí.
(Protoc.25625 - Sibra Informática e Serviços Ltda - Relator: João Batista Borges - DOM.de 23/06/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Decadência - Abatimentos na Base de Cálculo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto do Relator, rejeitada a preliminar de decadência pois,
não tendo havido o recolhimento antecipado que caracteriza o lançamento por homologação até a
data do Termo de Início de Fiscalização (21/09/99), procedeu o Fisco ao lançamento de ofício, que
subordina a contagem do prazo de decadência ao artigo 173, I do Código Tributário Nacional, que foi
respeitado no caso concreto. Quanto ao mérito, retirado de pauta pela Relatora do Voto Vista Lília
Mara Pereira.
(Protoc.44721/00 - Treinobrás Sistema Brasileiro de Treinamento Ltda - Relator: José Antonio Khattar
- DOM.de 23/06/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Nulidade de Decisão - Obrigações Acessórias - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade de decisão de 1ªinstância, pois a
publicação resumida é autorizada pelo artigo 159 §4º do Decreto 11794/95 (Regulamento do ISSQN),
desde que atendidos alguns requisitos, como é o caso. No mérito, por unanimidade, negado
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, eis que não foram demonstradas as
alegações do recurso.
(Protoc.27670/01 - MICROMED Assistência Médica SC Ltda - Relator: Gilson C. Casteluci - DOM.de
25/06/04 - 3ª Câmara).

ISSQN - Nulidade de Decisão - Regime de Lançamento - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade de decisão de 1ªinstância, pois a
publicação resumida é autorizada pelo artigo 159 §4º do Decreto 11794/95 (Regulamento do ISSQN),
desde que atendidos alguns requisitos, como é o caso. No mérito, por unanimidade, negado
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, eis que não foram demonstradas as
alegações do recurso.
(Protoc.27671/01 - MICROMED Assistência Médica SC Ltda - Relator: Gilson C. Castelucci - DOM.de
25/06/04 - 3ª Câmara).

ISSQN - Competência Territorial - Local da Prestação do Serviço - Validade de Intimação -
Arbitramento - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do voto do Relator, negado provimento ao recurso e mantido o
lançamento, pois: o Município é competente para tributar os serviços prestados dentro de seus limites,
conforme já esclarecido por conhecido acórdão do S.T.J e farta jurisprudência desta Junta; foi
caracterizado amplamente neste processo que o serviço é prestado no Município de Campinas; a
intimação contestada é válida pois não extrapolou os limites do artigo 195 do Código Tributário
Nacional; de acordo com o artigo 73 da Lei Municipal 11109/01, a JRT não é sede adequada para
decidir sobre inconstitucionalidade de lei; o arbitramento foi realizado em cumprimento aos artigos
142, 148 e 149 do Código Tributário Nacional, 27 da Lei Municipal 8230/94 e 34 e 117 do Decreto
Municipal 11794/95, não havendo reparos a serem feitos.



(Protoc. 57261/01 - Dechichi Propaganda e Publicidade SC Ltda - Relator: José Antonio Khattar -
DOM.de 01/07/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Imunidade - Correção Monetária - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa por não ter sido o
recorrente impedido de ter acesso aos autos. Quanto ao mérito, também por unanimidade, foi
mantido o lançamento pois: a imunidade dos exercícios aqui tributados já foi decidida de forma
definitiva em processo administrativo próprio, ocorrendo a preclusão administrativa para esta
discussão, e o cálculo da correção monetária se processou conforme os mandamentos da Lei 8720/95
e Decreto 13522/00.
(Protoc.38988/01 e 38989/01 - CCC Centro de Ciência e Cultura - Relator: Édison José Stahl - DOM.de
01/07/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Decadência - Supressão de Instância - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, rejeitadas as preliminares: de decadência levantada no Recurso Voluntário, com
base no artigo 173, inciso II do CTN, pois o cancelamento do lançamento anterior se deu por vício
formal, nos termos do Voto Divergente da Relatora Marilza Bertin; de vício formal do presente
lançamento, levantada de ofício pelo Relator, pois está fundamentado em lei vigente à época dos fatos
geradores do tributo, nos termos do Voto Divergente do Relator Jorge Luiz Miguel. No mérito, também
por maioria, foi negado provimento ao recurso voluntário para evitar supressão de instância quanto às
razões apresentadas apenas na fase recursal, tudo conforme Voto Divergente de Marilza Bertin.
(Protoc.35153/01 - COOPERMECA Coop. Médica de Campinas - Relator: Dagoberto S.Silva - DOM.de
01/07/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Ano de Depreciação - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a decisão de
1ªinstância que acertadamente corrigiu o ano base de depreciação para 1997, com base nas provas
apresentadas no processo.
(Protoc.71617/00 - Fábio Gindler de Oliveira - Relator: João Batista Borges - DOM.de 03/07/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Vício Formal - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto da Relatora, autorizados pelo artigo 60 da Lei
11109/01, foi declarada de ofício a nulidade da Notificação que fundamenta o lançamento em Decreto,
contrariando o princípio de estrita legalidade, ressalvado o direito do Fisco em constituir o crédito, nos
termos do artigo 173, II do Código Tributário Nacional.
(Protoc.344/00 - Soc. Comunitária de Educação e Cultura - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de
03/07/04 - 1ªCâmara).

ITBI - Fato Gerador - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, pois, conforme demonstrado no processo, o objeto
transmitido nesta ocasião foi uma fração ideal na qual seria construído um imóvel, não podendo a
tributação extrapolar o fato gerador do imposto sobre a transmissão.
(Protoc.60190/00 - Zenon de Souza Farias - Relator: Rui N.Ochremenko - DOM.de 03/07/04 -
1ªCâmara).

Imunidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso e mantida a decisão de 1ªinstância pois:
não cabe a alegação de parâmetro com o protocolado 26995/97 que trata de isenção; e não houve
demonstração da efetiva prática de beneficência nem da ausência de distribuição de lucros.
(Protoc.51757/99 - Hospital e Maternidade A.Sabin SB - Relator: João B.Borges - DOM.de 03/07/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, nos termos do Voto do Relator, declarada de ofício a nulidade da
Notificação que fundamenta o lançamento em Decreto, contrariando o princípio da estrita legalidade,
ressalvado o direito do Fisco em constituir o crédito, nos termos do artigo 173, II do CTN.
(Protoc.74074/99 - Construvert Engenharia e Comércio Ltda - Relator: João B.Borges - DOM.de
03/07/04 -1ªCâmara).

IPTU - Tempestividade da Impugnação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acolhida a preliminar do recurso e declarada a tempestividade da



impugnação, pois a notificação do lançamento se deu em 21/02/02 e a impugnação em 01/03/02,
dentro do prazo estabelecido pela legislação municipal. Deve o processo retornar à 1ª instância para a
análise do mérito do pedido de revisão. Impedido de votar, Ari de Oliveira Pinto.
(Protoc.15538/02 - Singer do Brasil Ind.Com.Ltda - Relatora: Célia A.G.Piassi - DOM.de 16/07/04 -
3ªCâmara).

IPTU - Nulidade de Decisões - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de fls.43 e 31 (respectivamente a cada
processo), por não se revestir dos requisitos necessários a surtir efeitos. Deve o processo retornar ao
DRI para emitir-se nova decisão de 1ª instância, com base no artigo 26, §2º, da Lei 11109/01.
(Protoc.29134/97 - Empresa de Investimentos Campinas - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM.de
16/07/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Nulidade de Decisões - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de fls.43 e 31 (respectivamente a cada
processo), por não se revestir dos requisitos necessários a surtir efeitos. Deve o processo retornar ao
DRI para emitir-se nova decisão de 1ª instância, com base no artigo 26, §2º, da Lei 11109/01.
(Protoc. 29135/97 - Empresa de Investimentos Campinas - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM.de
16/07/04 - 3ªCâmara).

ITBI - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso e reconhecida a decadência, visto que a transmissão do
imóvel ocorreu em 29/05/92 e os lançamentos são datados de 16/09/99, declarando-se nulos os AIIM
1226 e 1234.
(Protoc.57228/99 - Rosana de Lourdes Satoratto Volonté - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM.de
16/07/04 - 3ªCâmara).

IPTU e Taxa de Lixo - Valor do m2 do terreno - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, determinando a devolução do
processo à 1ª instância para emitir nova decisão, nos termos do Voto do Relator.
(Protoc.67972/98 - Mário Rubens Paradella - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de 16/07/04 -
3ªCâmara).

IPTU - Competência para admissão do recurso - Representação Processual - Nulidade de
Decisão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário, anulando-se a decisão de 1ªinstância por não
ser autoridade competente para admissão de recurso e por não oferecer oportunidade para sanar vício
de representação processual. Em desobediência ao artigo 58 da Lei Municipal 11109/01 e ao princípio
da ampla defesa. Sanada a falha em sede de recurso. Retorne-se o processo àquela instância para
emitir decisão com exame de mérito.
(Protoc. 10055/02 - Daimlerchrysler do Brasil Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de 27/07/04 -
3ªCâmara).

IPTU - Autoridade Competente - Área - Padrão - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, em preliminar levantada de ofício, reconhecida a nulidade da decisão de
16/07/98, por ter sido demonstrada a ausência de requisito essencial: autoridade competente.
Impedido de votar Antonio C. Mabília. Adiada a decisão do mérito do recurso que protesta contra o
deferimento parcial em 1ª instância publicado em 24/03/00, pelo pedido de vista de Lília Mara Pereira.
(Protoc.13499/98 - Forbrasa SA Com. e Importação - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 03/08/04 -
Plenário).

IPTU - Requisitos de Admissibilidade - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, com base no voto divergente de Osmar Lopes Jr., não conhecido o recurso de
revisão por ausência de divergência entre as decisões apresentadas, requisito exigido tanto pela Lei
8129/94, quanto pelo Regimento Interno aprovado pelo Decreto 11992/95 e pela Súmula 02 da JRT.
Embora com expressões diferentes, todas declararam nulas as decisões de 1ª instância por afronta ao
cerceamento de defesa.
(Protoc.12768/02 - Rio Construtora e Agropecuária Ltda - Relator: Antonio C. Mabília - DOM.de
03/08/04 - Plenário).

IPTU - Requisitos de Admissibilidade - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, com base no voto divergente de Osmar Lopes Jr., não conhecido os recursos de



revisão por ausência de divergência entre as decisões apresentadas, requisito exigido tanto pela Lei
8129/94, quanto pelo Regimento Interno aprovado pelo Decreto 11992/95 e pela Súmula 02 da JRT.
Embora com expressões diferentes, todas declararam nulas as decisões de 1ªinstância por afronta ao
cerceamento de defesa.
(Protoc. 12765/02 - Rio Construtora e Agropecuária Ltda - Relator: Antonio C. Mabília - DOM.de
03/08/04 - Plenário).

ISSQN - Requisitos de Admissibilidade - Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, com base no voto do Relator, não conhecido o recurso de revisão por ausência
de divergência entre as decisões apresentadas, requisito exigido pela legislação municipal, pois,
embora com expressões diferentes, todas declararam nulas as decisões de 1ª instância por afronta ao
cerceamento de defesa.
(Protoc.12793/02 - Rio Construtora e Agropecuária Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 03/08/04 -
Plenário).

IPTU de 1998 - Área com pé direito abaixo de 2,50m - Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, com base no voto divergente de Osmar Lopes Jr., foi provido parcialmente o
recurso de ofício, reformando a decisão de 1ª instância com base nos elementos contidos no processo,
para que se considere como tipo/padrão/subpadrão do lançamento C1.0 para os exercícios de 1995 a
1998.
(Protoc.14283/98 - Ramza Daniel Hobeika - Relatora: Célia A.G. Piassi - DOM.de 03/08/04 - Plenário).

ISS - Autoridade Competente - Recurso de Revisão
Decisão: Por unanimidade, reconhecida a nulidade da decisão de 1ª instância e todos os atos
praticados a seguir, nos termos do voto da Relatora, por ausência de requisito essencial: autoridade
competente. Impedidos de votar Jorge Luiz Miguel e Antonio Carlos Mabília.
(Protoc.13505/00 - Airways Serviço de Comércio Exterior Ltda - Relatora: Célia A.G.Piassi - DOM.de
03/08/04 - Plenário)

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Decadência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, com base nas manifestações constantes do processo, reconhecida de ofício
em preliminar a decadência do lançamento com base nos artigos 173, I e 156, V, do Código Tributário
Nacional, pois o serviço foi prestado em 1986 e o lançamento ocorreu em 1999.
(Protoc.74013/99 - José Fernão de Aguirre - Relatora: Catarina Gimenes DOM.de 07/08/04 -
1ªCâmara).

IPTU e Taxa de Lixo - Área Construída - Ano de Depreciação - Recursos de Ofício e
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de cerceamento de defesa constante do recurso
voluntário, pois o recorrente demonstrou pleno conhecimento dos termos da decisão recorrida. No
mérito, também por unanimidade, negado provimento aos recursos voluntário e de ofício, mantida a
decisão de 1ª instância que acertadamente cancelou o lançamento da Taxa de Lixo para unidades
referenciadas por tratar-se de coleta especial, e retificou o ano de depreciação, tudo com base em
dados colhidos em vistoria ao imóvel, em documentos trazidos ao processo e no artigo 4º da Lei
9927/98, conforme Voto da Relatora.
(Protoc.37308/99 Condomínio Shopping Center Galeria Relatora: Catarina Gimenes DOM. de 07/08/04
1ªCâmara).

IPTU - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso voluntário por falta de saneamento da
representação processual mesmo após prazo concedido na 2ª instância.
(Protoc.7950/01 Gevisa SA Relatora: Catarina Gimenes DOM.de 07/08/04 1ªCâmara).

ISSQN- Nulidade de Notificação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da notificação que não chegou a aperfeiçoar o
lançamento por estar fundamentada em decreto com desrespeito ao princípio da legalidade. Em
atendimento ao princípio da celeridade e economia processual ressalva-se o direito ao Fisco de
reconstituir o lançamento com base no art. 173 II do CTN, retificando-se a classificação do imóvel de
E-2 p/ F-2 conforme dados colhidos em vistoria (fls.38), nos termos do Voto da Relatora.
(Protoc. 69633/98 - Carlos José Tozzi - Relatora: Gislaine T. R. Clark - DOM.de 14/08/04 -
2ªCâmara).



ISSQN Nulidade de notificação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da notificação que não chegou a aperfeiçoar o
lançamento por estar fundamentada em decreto com desrespeito ao princípio da legalidade. Em
atendimento ao princípio da celeridade e economia processual ressalva-se o direito ao Fisco de
reconstituir o lançamento com base no art. 173 II do CTN.
(Protoc.62300/99 - Orivaldo Isidoro D'Ambrósio Relatora: Gislaine T.R. Clark DOM.de 14/08/04 -
2ªCâmara).

ISSQN - Nulidade de notificação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da notificação que não chegou a aperfeiçoar o
lançamento por estar fundamentada em decreto com desrespeito ao princípio da legalidade. Em
atendimento ao princípio da celeridade e economia processual ressalva-se o direito ao Fisco de
reconstituir o lançamento com base no art. 173 II do CTN.
(Protoc. 43618/99 - Roberto Tortorelli Relatora: Gislaine T.R. Clark DOM. de 14/08/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Multa Moratória - Enquadramento de Atividade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário, excluindo-se os valores do
imposto recolhido em novembro/99, janeiro a abril, e junho de 2000, mantendo-se a cobrança de
multa moratória decorrente do recolhimento após o Termo de Início de Ação Fiscal, e alterando-se o
enquadramento da atividade exercida, pois restou demonstrado nos autos que os serviços de fato
prestados correspondem aos dos itens 85 e 86 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar.
(Protoc.54732/01 - Dechichi Computação Gráfica e Com.Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM.de
24/08/04 3ªCâmara).

IPTU - Área Padrão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, por falta de demonstração das
alegações, nos termos do Voto do Relator, mantendo-se a decisão de 1ª instância.
(Protoc.28929/00 - Esteves Irmãos S/A Com. Ind. - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de 24/08/04 -
3ªCâmara).

IPTU de 1993 a 1999 - Nulidade de Decisão - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ªinstância, pois: 1) o requerente não
tinha legitimidade para postular em nome do contribuinte em 1999; 2) os lançamentos em questão se
originaram em decisão nula por vício de falta de competência em autoridade decisória do processo nº
39407/98; 3) as razões do contribuinte não foram analisadas no ato decisório ora revisado.
(Protoc.29030/99 - Armazéns Gerais Colúmbia (Esteves Irmãos S/A Com.Indústria) - Relator: Osmar
Lopes Jr. DOM.de 24/08/04 - 3ªCâmara).

ISSQN - Vício Formal na Notificação - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, foi declarada
a nulidade da notificação que não chegou a aperfeiçoar o lançamento, eis que se fundamentou em
Decreto, ferindo o princípio da legalidade e impedindo que o sujeito passivo tivesse total
conhecimento do ato administrativo que pretende lhe cobrar ISSQN.
(Protoc.69628/98 - Stelio Gonçalves - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de 24/08/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Objeto extinto - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por falta de objeto, visto que os créditos
tributários foram cancelados pelas decisões proferidas nos protocolado 9045/00 e 9043/00, que
transitaram em julgado na esfera administrativa.
(Protoc.5989/01 - Firmino Costa Comercial e Administradora Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci -
DOM.de 24/08/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Objeto extinto - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por falta de objeto, visto que os créditos
tributários foram cancelados pelas decisões proferidas nos protocolado 9045/00 e 9043/00, que
transitaram em julgado na esfera administrativa.
(Protoc.5990/01 - Firmino Costa Coml. e Administradora Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM.de
24/08/04 3ªCâmara).

IPTU - Objeto extinto - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por falta de objeto, visto que os créditos
tributários foram cancelados pelas decisões proferidas nos protocolado 9045/00 e 9043/00, que



transitaram em julgado na esfera administrativa.
(Protoc.5991/01 - Firmino Costa Coml. e Administradora Ltda - Relator: Gilson C.Casteluci DOM.de
24/08/04 - 3ªCâmara).

ISSQN - Vício Formal na Notificação - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional, foi declarada
a nulidade da notificação que não chegou a aperfeiçoar o lançamento, eis que se fundamentou em
Decreto, ferindo o princípio da legalidade e impedindo que o sujeito passivo tivesse total
conhecimento do ato administrativo que pretende lhe cobrar ISSQN.
(Protoc.73218/99 - Rosângela Maria M.Franquini - Relator: Antonio Jonas DOM.de 24/08/04 -
3ªCâmara).

ISSQN - Nulidade de Notificação - Autoridade Competente - Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecidos os Recursos de Ofício e Voluntário por nulidade da decisão
de 1ª instância que foi emitida por autoridade incompetente prejudicando todos os atos dela
decorrentes, nos termos do voto do Relator. De ofício, também por unanimidade, reconhece-se a
nulidade da notificação do lançamento por ter se fundamentado apenas em Decreto, em detrimento
ao princípio da legalidade estrita, conforme jurisprudência pacífica desta JRT, nos termos do artigo
173, II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc. 72295/99 - MHN Construção e Comércio Ltda - Relator: Flávio A. Baptista - DOM.de 28/08/04
1ªCâmara).

IPTU - Reconhecimento de Firma - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, providos os recursos voluntários que reclamam pela declaração de
nulidade da decisão de 1ª instância que não conheceu da impugnação sem oportunidade de
saneamento de vício formal naquela instância. Devem os autos retornar para análise do mérito, vez
que encontram-se agora preenchidos os requisitos de admissibilidade.
(Protoc.13062/01 - João Batista Gonçalves - Relator: João Batista Borges - DOM.de 28/08/04 -
1ªCâmara).

IPTU - Reconhecimento de Firma - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, providos os recursos voluntários que reclamam pela declaração de
nulidade da decisão de 1ª instância que não conheceu da impugnação sem oportunidade de
saneamento de vício formal naquela instância. Devem os autos retornar para análise do mérito, vez
que encontram-se agora preenchidos os requisitos de admissibilidade.
(Protoc.13063/01 - João Batista Gonçalves - Relator: João Batista Borges - DOM.de 28/08/04 -
1ªCâmara).

IPTU - Reconhecimento de Firma - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, providos os recursos voluntários que reclamam pela declaração de
nulidade da decisão de 1ª instância que não conheceu da impugnação sem oportunidade de
saneamento de vício formal naquela instância. Devem os autos retornar para análise do mérito, vez
que encontram-se agora preenchidos os requisitos de admissibilidade.
(Protoc.13064/01 - João Batista Gonçalves - Relator: João Batista Borges - DOM.de 28/08/04
1ªCâmara).

IPTU - Reconhecimento de Firma - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, providos os recursos voluntários que reclamam pela declaração de
nulidade da decisão de 1ª instância que não conheceu da impugnação sem oportunidade de
saneamento de vício formal naquela instância. Devem os autos retornar para análise do mérito, vez
que encontram-se agora preenchidos os requisitos de admissibilidade.
(Protoc.13065/01 - João Batista Gonçalves - Relator: João Batista Borges DOM.de 28/08/04 -
1ªCâmara).

IPTU - Predial x Territorial - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso pois o Fisco não conseguiu provar conclusivamente a
data da demolição e nem contestou as provas apresentadas pelo recorrente. Fica reformada a decisão
de 1ª instância para que o lançamento de 2000 seja territorial.
(Protoc.20347/00 - Allex Roli de Cicco - Relator: Flávio A.Baptista - DOM.de 28/08/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - da Prova - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., não conhecido o Recurso de



Revisão eis que os casos não apresentam divergência, ainda que o presente Recurso tenha sido
induzido a erro por acórdão não totalmente compatível com a decisão tomada da decisão, o qual, por
sua vez, deve ser refeito e republicado. Não houve divergência quanto ao ônus da prova, pois o
conjunto probatório apresentado em cada processo teve a valoração adequada à necessidade de cada
um.
(Protoc.30225/99 - Campsane Com.Representações Ltda - Relator: Flávio A.Baptista - DOM.de
01/09/04 Plenário).

ISSQN - Juntada de Documentos - Contraditório - Nulidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatadas as preliminares de cerceamento de defesa, por ausência de
oportunidade de contraditório em decorrência da juntada de documentos pelo Fisco após a
impugnação. Declarando nulos os atos praticados a partir de fls.48, em nome da ampla defesa e do
devido processo legal, dever ser aberto prazo para vista e eventual manifestação sobre tais
documentos na 1ª instância e prosseguir o rito do processo administrativo a partir daí.
(Protoc.25627/01 - Sibra Informática e Serviços. Ltda - Relator: João Batista Borges - DOM.de
10/09/04).

ITBI - Fato Gerador - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., negado provimento ao
recurso voluntário, mantido o AIIM, pois conforme documentos mencionados no voto vencedor,
ocorreram duas transmissões a título oneroso devendo incidir o ITBI em ambas.
(Protoc.60188/00 - Eunice Heloísa Santucci Torres - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 16/09/04 -
3ªCâmara).

IPTU - Nulidade de Decisão - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário e declarada a nulidade das decisões de fls.12
e 62, pois a qualificação encontra-se às fls.01 e 05, o recurso é tempestivo, o artigo 200 da Lei
11109/01 não exige reconhecimento de firma e o atual Código de Processo Civil dispensa esse
reconhecimento. Retorne-se à 1ªinstância para emitir decisão e mérito e prosseguir o fluxo do
processo a partir daí.
(Protoc.13061/01 - Célia Regina Hirata e Regina Célia Hirata - Relator: Antonio Jonas - DOM.de
16/09/04 3ªCâmara).

ITBI - Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso para declarar a decadência do lançamento. O
fundamento escolhido, por maioria, foi o artigo 150 §4º do Código Tributário Nacional, nos termos do
Voto Vista de Ari de Oliveira Pinto.
(Protoc.57227/99 - Ercília Cury Zakia - Relator: Antonio C.Mabília - DOM.de 16/09/04 - 3ªCâmara).

ISSQN - Territorialidade - Bi-Tributação - Alíquota - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de incompetência territorial, pois ficou demonstrado
no processo que a prestação de serviços se efetivou no Município de Campinas, onde também se
localiza a matriz da empresa. No mérito, também por unanimidade, negado provimento ao Recurso
Voluntário, mantido o lançamento pois ficou demonstrado que não houve bi-tributação com relação
aos AIIM 1980 e 1981, visto que seus valores foram devidamente excluídos da base de cálculo do
presente AIIM 1979, e que o município tem autorização constitucional para instituir ISSQN (artigo 156
III, CF), sendo a alíquota máxima em 5% fixada pela Lei Complementar 100/99, que é o veículo
adequado para tal (CF 156 §3º, I).
(Protoc.77085/99 - Ambientec Servs. e Comércio Ltda - Relator: José Antonio Khattar - DOM.de
21/09/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Estrita Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, com fundamento no inciso IX do artigo 149 do Código Tributário Nacional e
no artigo 60 da Lei Municipal 11109/01, declarada a nulidade da notificação que se fundamentou
apenas em decreto, ressalvado à Fazenda Pública o previsto no artigo 173, II do CTN, nos termos do
voto da Relatora.
(Protoc.46179/99 - Antonio Peixoto - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 21/09/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Restituição - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, tendo restado comprovado no processo que houve recolhimento a maior e
indevido por ausência de realização dos serviços, negado provimento ao recurso de ofício, mantida a
decisão de 1ªinstância que acertadamente autorizou a restituição pleiteada, nos termos dos artigos 45



a 48 da Lei 11109/01.
(Protoc.23308/00 - Sergio Lopes - Relator: João B.Borges - DOM.de 21/09/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Dagoberto S. Silva, declarada a nulidade da
notificação do lançamento por ter se baseado em Decreto, ferindo o princípio da legalidade, ressalvado
ao Fisco o previsto no artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.73751/98 - União Cristã Feminina - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 24/09/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Édison José Stahl, declarada a nulidade da
notificação do lançamento por ter se baseado em Decreto, ferindo o princípio da legalidade, ressalvado
ao Fisco o previsto no artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.44274/99 - Carlos Itami - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 24/09/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Obrigações Acessórias - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Vista de Édison José Stahl, tendo em vista que o processo
nº 30225/99 que cuida da obrigação principal teve seu recurso provido em 11/03/2004 por terem sido
os serviços prestados fora do município de Campinas, decidiu-se prover também o presente recurso,
visto que o lançamento aqui questionado é conseqüência dos mesmos fatos que motivaram a referida
decisão.
(Protoc.30226/99 - Campsane Com.e Repres.Ltda - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 24/09/04 -
2ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente de Édison José Stahl, declarada a nulidade da
notificação do lançamento por ter se baseado em Decreto, ferindo o princípio da legalidade, ressalvado
ao Fisco o previsto no artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.51504/00 - André Luiz Ruzene - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM.de 24/09/04 - 2ªCâmara).

IPTU - Qualificação do recorrente - Tempestividade - Área Construída - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, foram rejeitadas as preliminares: 1) de falta de qualificação do recorrente,
pois estava qualificado o reclamante e por ter havido análise do mérito na 1ª instância; 2) de
intempestividade da impugnação por terem sido apontados no processo erros materiais no lançamento
e por estar a decisão de 1ª instância sem fundamento neste item. Quanto ao mérito, também por
unanimidade, foi o julgamento convertido em diligência ao setor competente para apurar as áreas do
reservatório de água e da casa de máquinas e ainda se esta última é passível de uso e/ou
habitabilidade. Impedido de votar neste processo, por motivos regimentais, Rui N. Ochremenko.
(Protoc. 51186/97 - D.Paschoal Construtora Ltda - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 02/10/04-
1ªCâmara).

ISSQN - Notificação - Princípio da Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da Notificação que não aperfeiçoou o pretendido
lançamento em afronta ao Princípio da Estrita Legalidade Tributária, por estar baseada em ato
normativo meramente regulador, de forma que o recurso não chegou a ser conhecido, sem prejuízo
do direito à reconstituição do lançamento, nos termos do artigo 173, II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.76712/99 - Mário Lucio Cortês - Relator: José Antonio Khattar - DOM.de 02/10/04 - 1ª
Câmara).

ISSQN - Notificação - Princípio da Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da Notificação que não aperfeiçoou o pretendido
lançamento em afronta ao Princípio da Estrita Legalidade Tributária, por estar baseada em ato
normativo meramente regulador, de forma que o recurso não chegou a ser conhecido, sem prejuízo
do direito à reconstituição do lançamento, nos termos do artigo 173, II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.48247/99 - Robert Bosch do Brasil Ltda - Relator: Flávio A. Baptista - DOM.de 02/10/04 -1ª
Câmara).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, com base no Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., provido o Recurso de Ofício
para alterar a decisão de 1ª instância e manter o lançamento que corretamente exige o ISSQN pelo
regime de homologação, retificando-se apenas o Código de Atividade para 3.001.01, pois ficou
demonstrado no processo que se trata de serviços da sociedade e não serviço pessoal dos



profissionais. Impedido regimentalmente de votar Marcelo Vida da Silva.
(Protoc. 54798/01 - Centro Radiológico de Campinas Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de
14/10/04 - 3ªCâmara).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, com base no Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., provido o Recurso de Ofício
para alterar a decisão de 1ªinstância e manter o lançamento que corretamente exige o ISSQN pelo
regime de homologação, retificando-se apenas o Código de Atividade para 3.001.01, pois ficou
demonstrado no processo que se trata de serviços da sociedade e não serviço pessoal dos
profissionais. Impedido regimentalmente de votar Marcelo Vida da Silva.
(Protoc.54799/01 - Centro Radiológico de Campinas Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de
14/10/04 - 3ªCâmara).

ISSQN - Regime de Lançamento - Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, com base no Voto Divergente de Osmar Lopes Jr., provido o Recurso de Ofício
para alterar a decisão de 1ªinstância e manter o lançamento que corretamente exige o ISSQN pelo
regime de homologação, retificando-se apenas o Código de Atividade para 3.001.01, pois ficou
demonstrado no processo que se trata de serviços da sociedade e não serviço pessoal dos
profissionais. Impedido regimentalmente de votar Marcelo Vida da Silva.
(Protoc.54800/01 - Centro Radiológico de Campinas Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de
14/10/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Nulidade por falta de Saneamento - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, nos termos do voto do Relator, provido o recurso anulando-se a decisão de
1ª instância que não ofereceu oportunidade de saneamento que atenderia o previsto no parágrafo do
artigo 24 da Lei Municipal 11109/01 e no artigo 13 do Código de Processo Civil. Tendo em vista estar
sanada a falha agora na fase recursal, retorne-se o processo à 1ª instância para examinar e decidir
sobre o mérito.
(Protoc.66926/00 - Braswey S/A Ind. e Comércio - Relator: Marcelo Vida da Silva - DOM.de 14/10/04
- 3ªCâmara).

ITBI - Fato Gerador - Incidência - Exigibilidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto da Relatora, vencido o Voto Vistas, foi negado provimento
ao recurso voluntário, mantido o AIIM nº 01540 por ter sido constatado que realmente ocorreu a
hipótese de incidência ("troca ou permuta") nos termos do art.156, II, CF cc art.2º da Lei Municipal nº
8188/94.
(Protoc.60189/00 - Ebe Nilsi Santucci - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 26/10/04 - 2ª Câmara).

IPTU - Revisão de área construída - Intempestividade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, anulada a decisão de 1ªinstância nos termos do art.210 Código Tributário
Municipal e Súmula 01 da JRT, pela ausência de fundamentação e pela descrição equivocada do
dispositivo legal infringido, devendo outra decisão ser emitida analisando o mérito com relação ao erro
de fato ocorrido desde 1995.
(Protoc.13971/00 - Cely Pires S. Pinheiro de Faria - Relatora: Marilza Bertin - DOM.de 26/10/04 - 2ª
Câmara).

ISSQN - Obrigação Acessória - Descumprimento de Notificação Fiscal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário e mantida na íntegra a decisão
de 1ª instância, pois foi repelida a alegação de confisco, eis que respeitado o teto limite da punição e
por ter efetivamente ocorrida a infração a obrigação acessória de falta de entrega de documentos
exigidos pela fiscalização.
(Protoc.23340/00 - Clínica Pierro Ltda - Relator: José N. Munhoz - DOM.de 26/10/04 - 2ª Câmara).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, não conhecido o Recurso de Revisão, nos termos do Voto Divergente de Gilson
C. Casteluci que entendeu não haver divergências entre as decisões apresentadas. Impedido de votar
Jorge Luiz Miguel.
(Protoc.69728/98 - Roseli Capato Pastorim - Relator: João Batista Borges - DOM.de 26/10/04 -
Plenário).

ISSQN - Requisitos do Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, não conhecido o Recurso de Revisão, nos termos do Voto Divergente de Gilson



C. Casteluci que entendeu não haver divergência entre as decisões apresentadas.
(Protoc.71970/99 - GNO Empreends. e Construções Ltda - Relator: José A. Khattar - DOM.de
26/10/04 - Plenário).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Publicidade do Ato Administrativo - Nulidade Formal -
Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, com base no princípio da legalidade, foi declarada de ofício a nulidade da
Notificação do lançamento, vez que ela noticia erroneamente ao contribuinte que o Fisco Municipal
estaria tributando-o com base em Decreto, de forma que o ato administrativo do lançamento se
apoiou em instrumento inadequado, tornando-se assim incapaz de surtir os efeitos que lhe são
próprios. Ressalvado o direito/dever da Municipalidade constituir regularmente o seu crédito,
conforme o artigo 173, II, do Código Tributário Nacional, desta vez com fundamento na Lei Municipal
8230/94.
(Protoc. 73958/99 - Francisco Carlos Pereira - Relator: Rui N.Ochremenko - DOM.de 26/10/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Cerceamento de Defesa - Multa e Juros - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, acatada a preliminar de prejuízo à ampla defesa, pois a decisão de 1ª
instância apresenta difícil compreensão do seu teor, vez que contraditória a convivência entre seu
fundamento e seu dispositivo decisório. Assim, declarada a nulidade da decisão recorrida, com fulcro
no artigo 26, parágrafo 2º da Lei Municipal 11109/01, para que outra seja prolatada com análise
elucidativa das razões reclamadas. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o seu crédito,
conforme o artigo 173, II, do Código Tributário Nacional.
(Protoc.63657/99 - Vega Engª Ambiental S/A - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 26/10/04 - 1ª
Câmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Nulidade Formal - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, com base no artigo 60 da Lei Municipal 11109/01 e no princípio da
legalidade, declarada de ofício a nulidade da Notificação 960.005.489 que se refere apenas a Decreto
como fundamento do lançamento, deixando de informar ao contribuinte a lei que dispõe sobre a
obrigação tributária. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o seu crédito, conforme o
artigo 173, II do Código Tributário Nacional.
(Protoc.6936/98 - Maria Luiza Augusto Simões - Relatora: Catarina Gimenes - DOM.de 26/10/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, em obediência ao princípio da legalidade estrita na área tributária,
declarada de ofício a nulidade da Notificação que não aperfeiçoou o lançamento com a comunicação ao
sujeito passivo de que a obrigação tributária fora lhe imposto pela lei municipal e não pelo decreto que
consta na referida notificação. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o seu crédito,
conforme o artigo 173, II do Código Tributário Nacional.
(Protoc.73653/99 - Condomínio Residencial Quinta da Bela Vista - Relator: João B.Borges - DOM.de
26/10/04 - 1ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, em obediência ao princípio da legalidade estrita na área tributária,
declarada de ofício a nulidade da Notificação que não aperfeiçoou o lançamento com a comunicação ao
sujeito passivo de que a obrigação tributária fora lhe imposto pela lei municipal e não pelo decreto que
consta na referida notificação. Ressalvado à Municipalidade constituir regularmente o seu crédito,
conforme o artigo 173, II Do Código Tributário Nacional.
(Protoc.76372/00 - Valni Transportes Rodoviários Ltda - Relator: João B.Borges - DOM. de 26/10/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Pagamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, eis que houve a extinção do
crédito tributário pelo pagamento efetuado pelo contribuinte.
(Protoc. 71160/98 - Lufar S/A Com. e Imobiliária - Relator: Gilson C.Casteluci - DOM.de 11/11/04).

IPTU - Desmembramento - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, eis que demonstrado a correção
da decisão de 1ª instância que cancelou o desmembramento anterior por ter sido localizado erro em
código de lote o que daria margem à bi-tributação, e providenciou novo desmembramento com novos



códigos de contribuintes.
(Protoc.28127/01 - COBEL Construtora de Obras de Engª Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de
11/11/04 - 3ªCâmara).

ISSQN - Legalidade Tributária - Notificação Baseada em Decreto - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, de ofício, declarada a nulidade da notificação 990.000.105 por ferir o princípio
de legalidade, eis que não consta em seu texto a lei que fundamentou o lançamento. Ressalvado ao
Fisco o disposto no artigo 173 II, do CTN.
(Protoc.73211/99 - ANS Participações, Importação e Exportação Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. -
DOM.de 11/11/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Representação processual - Valor Venal - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar levantada de ofício por falta de legitimidade de
representação visto que a certidão de fls.03 tem fé pública e atesta a legitimidade. Quanto ao mérito,
negado provimento ao recurso voluntário, face ao conjunto probatório constante dos autos e colhidos
em vistoria que demonstram a correção do lançamento.
(Protoc.860/98 - Alice Faldão - Relator: Osmar Lopes Jr. - DOM.de 11/11/04 - 3ª Câmara).

ISSQN - Agente Competente - Recursos de Ofício e Voluntário
Decisão: Por unanimidade, de ofício, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, eis que emitida
por agente incompetente, nos termos do voto do relator. Retorne-se à 1ªinstância para que nova
decisão seja emitida.
(Protoc.39377/99 - BBN Engª Const.Ltda - Relator: Antonio Jonas - DOM.de 11/11/04 - 3ª Câmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da notificação de lançamento nº 980.000.223/11 por estar
fundamentada em Decreto, afrontando o Princípio da Legalidade devidamente confirmado por
jurisprudência do E. STJ e do E. STF, nos termos do voto do Relator originário, resguardado o direito
da Fazenda Municipal, nos termos do artigo 173, II, do CTN, de promover o lançamento de forma
adequada e, por economia processual, no valor proposto pela auditora fiscal ou no valor correto que
se apurar em superveniência.
(Protoc.45026/99 - GE Plastics South América Ltda - Relator: Dagoberto S.Silva - DOM.de 11/11/04 -
2ªCâmara).

ISSQN - Princípio da Legalidade - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria declarada a nulidade da notificação de lançamento nº 990.001.976/11 por estar
fundamentada em Decreto, afrontando o Princípio da Legalidade devidamente confirmado por
jurisprudência do E. STJ e do E. STF, nos termos do voto do Relator originário, resguardado o direito
da Fazenda Municipal, nos termos do artigo 173, II, do CTN, de promover o lançamento de forma
adequada e, por economia processual, no valor proposto pela auditora fiscal ou no valor correto que
se apurar em superveniência.
(Protoc. 73821/99 - Adalberto dos Santos - Relator: Dagoberto S.Silva - 2ª Câmara).

IPTU - Alteração do IPTU de Predial para Territorial - Data de demolição - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso voluntário, para alterar o lançamento predial para
territorial a partir do exercício de 2000, para o imóvel cadastrado sob o código municipal nº
042.079.669, por restar evidenciado no processo, através de dados colhidos em vistoria, que a
demolição ocorreu em dezembro de 1999.
(Protoc.20348/00 - Allex Roli de Cicco - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM.de 11/11/04 - 2ª Câmara).

ISSQN Habite-se - Responsabilidade Solidária - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da notificação de lançamento nº 990.001.190 por estar
fundamentada em Decreto contrariando o princípio da legalidade, nos termos do Voto Divergente de
Dagoberto S. Silva, resguardado o direito da Fazenda Municipal, nos termos do artigo 173, II, do CTN,
de promover o lançamento de forma adequada.
(Protoc.75540/00 - Cássio Teixeira de Carvalho e Outros - Relator: Jorge Luiz Miguel - DOM.de
11/11/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Notificação por Decreto - Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da notificação do lançamento, que não chegou a
aperfeiçoá-lo por ter comunicado ao responsável solidário que lhe estaria sendo imposto um tributo



com base em decreto, em desacordo com o princípio constitucional da legalidade tributária e
administrativa (CF artigos 5º, 37 e 150 I), ressalvado ao Fisco sua reconstituição com base no artigo
173 II do Código Tributário Nacional, e ainda, por obediência aos princípios da celeridade e economia
processual, que sejam aproveitados, se pertinentes, os novos dados já apreciados durante o correr
deste processo.
(Protoc.73426/99 - Shalon Produtos Alimentares Ltda - Relatora: Gislaine T.R. Clark - DOM.de
13/11/04 - 2ªCâmara).

ISSQN - Consulta - Incidência - Postos de Coleta de Materiais Humanos - Local da Prestação
- Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido parcialmente o Recurso Voluntário, para determinar a tributação
dos serviços prestados no Município, desde que constitua hipótese de incidência tributária perante a
legislação em vigor à época dos fatos. O serviço de coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e
materiais biológicos de qualquer espécie passaram a serem tributados somente a partir do exercício
de 2004, conforme previsão no item 4, subitem 4.20 da lista de serviços da nova Lei de ISSQN desde
que configurado atividade fim; mantendo-se a decisão de 1ªinstância quanto aos outros pontos.
(Protoc. 59795/00 - Lab. Análises e Pesquisas Clínicas Gastão Fleury SC Ltda - Relator: Osmar Lopes
Jr. - DOM.de 20/11/04 - 3ª Câmara).

IPTU - Intempestividade - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, eis que intempestiva a
impugnação, conforme artigo 70 da Lei 11109/01, mantendo-se a decisão de 1ª instância que não
conheceu do pedido de Revisão do lançamento.
(Protoc.10/25760/03 - Sol Invest Empreends e Participações Ltda - Relatora: Célia A.G.Piassi -
DOM.de 20/11/04 - 3ª Câmara).

IPTU - Falta de Qualificação - Súmula 3 - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, provido o recurso, anulando-se a decisão de 1ª instância, que não
conheceu da impugnação sem antes tentar o saneamento do vício na representação processual,
conforme jurisprudência da JRT na 2ª instância, devendo agora a autoridade de 1ª instância decidir
sobre o mérito da questão.
(Protoc.77069/00 - Firmino Costa Coml. e Adm. Ltda - Relator: Marcelo Vida da Silva - DOM.de
20/11/04 - 3ªCâmara).

IPTU - Enquadramento Industrial/Comercial - Área Construída - Ano de Depreciação -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantida a decisão de 1ª
instância que deferiu parcialmente o recurso, alterando o lançamento para os exercícios de 2003 e
2004 com base em dados colhidos em vistoria ao local, com fundamento nas Leis Municipais 11111/01
e 9927/98.
(Protoc.10/15685/03 - José Carlos Cabrino - Relator: João Batista Borges - DOM. de 24/11/04 -
1ªCâmara).

ISSQN - Requisitos de Admissibilidade - Recurso de Revisão
Decisão: Por maioria, rejeitado o Recurso de Revisão por ausência de paradigma de divergência,
requisito exigido pela Lei 8129/94, acompanhando a jurisprudência da JRT e sua Súmula 02. Impedido
de votar Dagoberto S.Silva.
(Protoc.27671/01 - Micromed Assistência Médica SC Ltda - Relator: Osmar Lopes Jr. - Plenária - DOM
27/11/04)

ISSQN - Presunção - Documentos em sentido contrário - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso por ter preenchidos os requisitos da Lei 8129/94 e
Súmula da JRT. No mérito, por maioria, foi negado provimento ao Recurso de Revisão, mantendo-se a
decisão da Câmara que se confirmou acertada, nos termos do Voto Divergente de Lília Mara Pereira,
pois a Administração Fazendária de forma expressa informa no processo que não tem elementos para
desconstituir as alegações do recorrente baseadas em documentos de arrecadação anexados.
Impedido de votar neste caso, Jorge Luiz Miguel.
(Protoc. 76517/99 - C.I.I.H. Dr.Domingos A. Boldrini - Relatora: Marilza Bertin Plenária DOM
27/11/04)

IPTU - Legitimidade do Recorrente - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por falta de legitimidade do signatário, apesar da



tentativa de saneamento na segunda instância.
(Protoc.66853/00 - GE Dako S/A - Relator: Gilson C. Casteluci 3ªCâmara DOM 03/12/04)

ISSQN - Notificação de lançamento por Decreto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da notificação 200.001.271 feita por Edital em DOM que
noticia lançamento de ISSQN baseado em Decreto, quando apenas a Lei pode exigir tributo, nos
termos do Voto Divergente de Osmar Lopes Jr.
(Protoc. 76933/00 - Olderico Del Tedesco - Relator: Gilson C. Casteluci - 3ªCâmara DOM 03/12/04)

IPTU - Tipo Padrão - Área Tributável - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, conforme contagem de votação constante à fls.219, negado provimento ao
recurso, mantida a decisão de 1ªinstância que enquadrou o imóvel no Tipo C 1.9 e área tributável de
8.033,56m² para os lançamentos de 1998 até 2001, nos termos do Voto Divergente de Marilza Bertin,
com base em dados colhidos em vistoria e apresentados no laudo do contribuinte, sob a incidência da
Lei Municipal 8240/98 alterada pela Lei 9572/97 para o exercício de 1998, da Lei Municipal 9927/98
para o exercício de 1999 e da Lei Municipal 9927/98 com as alterações da Lei 10400/99 para o
exercício de 2000.
(DOM 15/12/04 - Protoc. 13499/98 - Forbrasa SA Com. Importação - Relator: Antonio Jonas)

ISSQN - Nulidade Formal - Prazo de Espontaneidade - Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, rejeitada a preliminar de nulidade por desrespeito ao prazo de espontaneidade
levantada de ofício pelo Relator do Voto Vista, por ter sido o auto de infração lavrado em menos de 30
dias após a decisão administrativa definitiva do indeferimento do pedido de reconhecimento de
imunidade, pois a legislação municipal fez distinção entre os procedimentos destinados a Consultas e
os de Reconhecimento de Imunidade (Decreto 11794/95 e Lei Municipal 8240/94), devendo esta
distinção ser observada. Para o pedido de reconhecimento de imunidade, ao contrário do previsto para
o processo de Consulta, está estabelecido que o prazo para o recolhimento do tributo não se altera
durante a análise do pedido de imunidade (artigo 7º §1º do Decreto 11794/95 (que aprovou o RISS).
Quanto ao mérito, por maioria, nos termos do Voto do Relator, negado provimento ao recurso de
revisão, mantendo a decisão da 2ª Câmara que mantém o lançamento, pois a imunidade dos
exercícios tributados neste processo já foi decidido definitivamente no processo administrativo
81112/98.
(DOM 15/12/04 - Protoc. 38988/01 - C.C.C.Centro de Ciência e Cultura- Relator: Gilson C.Castelucci)

IPTU - Remissão - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, provido o recurso e concedida a remissão, nos termos do Voto do Relator, com
base no artigo 2º § único da Lei 9950/98 e dados do processo.
(DOM 15/12/04 - Protoc.6375/00 - Antonio Carlos Bueno - Relator: Antonio Jonas)

ISSQN - Decadência - Legalidade e Publicidade - Recurso Voluntário
Decisões: Por unanimidade, foi reconhecida de ofício a decadência em relação à notificação
960.000.778 tendo em visto que a demolição a que ela se refere ocorreu em 1989, conforme consta
do processo, e, por unamidade, anulada a notificação 960.000.777 que não informa a lei em que se
baseia o lançamento, com base na súmula 04 desta Egrégia JRT, cabendo neste último caso a
previsão do artigo 173, II do CTN para que o Fisco saneie o vício.
(DOM 15/12/04 - Protoc.33384/99 - Vilma Filomena Deroide- Relator: Osmar Lopes Jr.)

ISSQN - Apresentação de Documentos - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício eis que correta a decisão de
1ªinstância que reduziu o lançamento com base em documentos apresentados.
(DOM 15/12/04 - Protoc.34669/99 - Wizard do Brasil Livros e Consultoria Ltda - Relator: Osmar Lopes
Jr.)

IPTU - Legitimidade do Recorrente - Cerceamento de Defesa -Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, de ofício declarada nula a decisão de 1ªinstância com base na Súmula 03 e
na legislação vigente, tendo em vista que não houve oportunidade para saneamento do processo
naquela instância.
(DOM 15/12/04 - Protoc.9495/01 - Firmino Costa Coml. e Adm. Ltda - Relator: Gilson C. Casteluci)

IPTU - Legitimidade do Recorrente - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, de ofício declarada nula a decisão de 1ªinstância com base na Súmula 03 e
na legislação vigente, tendo em vista que não houve oportunidade para saneamento do processo



naquela instância.
(DOM 15/12/04 - Protoc.13834/01 - Clovis Antonio Cabrino - Relator: Gilson C.Cateluci)

ITBI - Transferência de Fração Ideal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria que adotou o voto vista de Gislaine T.R. Clark, negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se o AIIM 1547, tendo em vista comprovação no processo da ocorrência do fato
gerador do ITBI, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal 8188/94, pela venda de terreno e uma
transferência da incorporadora para o recorrente que caracteriza compra e venda pelo artigo 533 do
Código Civil, além da informação de que o edifício já estava construído em 12/98.
(DOM 22/12/04 - Protoc. 60195/00 - Roberto Felipe Cantusio - Relator: Dagoberto S. Silva)

IPTU - Fundamentação da Decisão de 1ªinstância - Serviços públicos embasadores das
Taxas - Classificação do Imóvel - Progressividade - Recursos de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unianimidade, negado provimento ao recurso de ofício, manTendo-se a decisão de
1ªinstância que cancelou a Taxa de Lixo por ausência de prestação do serviço público. Por
unanimidade, rejeitada a preliminar do Recurso Voluntário, que alegava falta de fundamentação da
decisão de 1ª instância, pois não foi constatado no processo o cerceamento de defesa. Quanto ao
mérito do Recurso Voluntário, por unanimidade, negado provimento, nos termos do Voto do Relator,
pois: 1) o serviço de prevenção, combate e extinção de incêndios se encontra à disposição de todos os
munícipes através da organização de defesa civil municipal, portanto, válido o lançamento de Taxa de
Sinistro, conforme a Lei Municipal 6361/90; 2) no que se refere à classificação do imóvel, mantido
como E 2.1, conforme dados colhidos em vistoria e incidência da Lei 9927/98; 3) a mera diferenciação
de alíquota do artigo 27 da Lei Municipal 5626/85, alterada pela 6893/91, não caracteriza a
progressividade extra-fiscal alegada.
(DOM 22/12/04 - Protoc. 4602/99 - Grapiol Ind. e Com. Ltda - Relator: Édison José Stahl)

IPTU - Sujeito Passivo - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, negado provimento, sem correções a fazer no polo passivo da relação
tributária, tendo em vista que o ato administrativo alegado nos recursos não haviam sido
concretizados na data dos respectivos lançamentos.
(DOM 22/12/04 - Protoc. 8479/01 - Monir Goraieb - Relator: Dagoberto S.Silva)

IPTU - Sujeito Passivo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento, sem correções a fazer no polo passivo da relação
tributária, tendo em vista que o ato administrativo alegado nos recursos não haviam sido
concretizados na data dos respectivos lançamentos.
(DOM 22/12/04 - Protoc. 8480/01 - Norma Goraieb - Relator: Dagoberto S.Silva)

ISSQN - Responsabilidade Solidária - Vício na Notificação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, declarada a nulidade da notificação, nos termos do Voto Vista de Dagoberto
S.Silva, por vício na notificação que informou ao sujeito passivo apenas normas regulamentadoras do
lançamento, omitindo a previsão legal, ressalvado ao Fisco o disposto no artigo 173, II, do Código
Tributário Nacional.
(DOM 22/12/04 - Protoc. 51525/00 - Congregação Cristã no Brasil-Relatora: Marilza Bertin)

ISSQN - Ausência de notificação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unamidade, provido parcialmente o recurso, declarando a nulidade do lançamento por
não restar comprovado no processo que houve a respectiva notificação, ressalvado ao Fisco o disposto
no artigo 173, II, do Código Tributário Nacional. Prejudicado assim o exame das demais alegações.
(DOM 22/12/04 - Protoc. 9515/00 - Neuza Oliveira de Alencar - Relatora: Marilza Bertin)


