
ISSQN – Notificação – Responsabilidade Solidária – Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância que decidiu pelo cancelamento da Notificação do lançamento ao Responsável Solidário nos
termos do Art.173, I, do CTN.(Protoc.nº 5425/98- Hotéis Nivaroy Ltda- Relator- Carlos Alberto
S.T.Maia- 2ª Câmara- DOM 23/09/05)

ISSQN – Notificação – Responsabilidade Solidária – Extinção do Crédito Tributário - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância que decidiu pelo cancelamento da Notificação do lançamento ao Responsável Solidário pela
comprovação dos serviços contratados através das Notas Fiscais de Serviços e pelas guias de
recolhimento da Previdência Social da mão de obra própria, nos termos do art.65, da Lei nº 5626/85 –
CTM dando como extinto o Crédito Tributário.(Protoc.nº 39.801/99- Claudinê Gonçalves Costa-
Relator- Carlos Alberto S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 23/09/05)

ISSQN – Notificação – Responsabilidade Solidária – Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância que decidiu pelo cancelamento parcial da Notificação do lançamento ao Responsável
Solidário quanto à área construída de 754,00 m2 nos termos do art. 173, I, do CTN. Quanto à
cobrança da área construída residual de 140,62 m2, foi ressaltado que diante do pagamento do
acordo celebrado, ficou caracterizada a extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, I, do
CTN.(Protoc.nº 66890/00- Ronaldo Calefi- Relator- Carlos Alberto S.T.Maia- 2ª Câmara- DOM
23/09/05)

IPTU – Lote Encravado e Taxa de Lixo – Ausência do Serviço - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância, que cancelou a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de lixo, a partir de 2000, por
ausência da prestação do serviço, nos termos da Lei nº 6355/90 e alterações, e aplicou sobre o valor
venal do terreno, o fator redutor “Lote Encravado”, conforme disposto no inciso VI do § 1º do art. 1º
da Lei 9927/98 a partir de 2000.(Protoc.nº 9910/00- Pastifício Selmi S/A- Relator- Flávio Antonio
Baptista- 2ª Câmara- DOM 23/09/05)

ITBI – Fato Gerador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso Voluntário,
mantendo-se o AIIM nº 01544 de setembro de 2000, tendo em vista a
comprovação no processo da ocorrência do Fato Gerador do ITBI nos termos do art. 2º da Lei
8188/94.(Protoc.nº60.192/00- Ângela Maria Bueno Milani- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª
Câmara- DOM 23/09/05)

ITBI – Fato Gerador – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se o AIIM nº 01546 de setembro de 2000 tendo em vista a
comprovação no processo da ocorrência do Fato Gerador do ITBI nos termos do art. 2º da Lei
8188/94. Fica ressalvado ao fisco a possibilidade de constituir o Crédito Tributário, nos termos do art.
149, VII, e 150, § 4, do CTN.(Protoc.nº 60.194/00- Gilmaire Castanho Checchi- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM- 23/09/05)

IPTU – Alteração Cadastral – Direito à Compensação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, provido o Recurso Voluntário, para alterar o cadastro a partir de 1995,
face ao erro de fato, considerando os dados da decisão de 1ª instância, com exceção do ano base de
depreciação que passa a ser 1974. Também por unanimidade, decidiu-se que o interessado tem
direito à compensação dos valores pagos em 1999, obedecendo ao art. 49 do PAT.(Protoc.nº
7894/01- Luiz Simões da Cunha- Relator- João Batista Borges- Plenária- DOM 30/09/05)

IPTU – Objeto Extinto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário, mas no mérito foi negado provimento, por
perda do objeto, visto que esse já havia sido decidido no Protoc. 7894/01.(Protoc.nº 15065/02- Luiz
Simões da Cunha- Relator- João Batista Borges- Plenária- DOM 30/09/05)

ISSQN – Notificação – Responsabilidade Solidária - Extinção do Crédito Tributário - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª



instância administrativa, que determinou o cancelamento da notificação 220.000.189, fundamentado
na extinção do crédito tributário, pelo pagamento do tributo reclamado, quando da ocorrência do
respectivo fato gerador.(Protoc.nº 49.038/02- Conflav Construção e Com. Ltda- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 05/10/05)

ISSQN – Notificação - Responsabilidade Solidária – Duplicidade de Lançamento – Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que determinou o cancelamento da notificação nº 980.001.406,
fundamentado no lançamento em duplicidade do tributo, conforme provas documentadas no
auto.(Protoc.nº 41.945/99- G.G. Imóveis e Agropecuária Ltda- Relator- João Carlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 05/10/05)

IPTU – Intempestividade – Pedido de Juntada – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a decisão de 1ª instância que indeferiu a juntada do laudo pericial, nos termos do art. 37 da
Lei 11.109/01, determinando também o desentranhamento que o laudo pericial (protocolo 20.583/02)
do protocolo inicial.(Protoc.nº 13287/02- Clóvis Antonio Cabrino- Relator- João Carlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 05/10/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Intempestividade do Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de ofício, por intempestivo por não haver sido
encaminhado à JRT, violando a legislação municipal, tendo por conseqüência sido desrespeitados os
Princípios da Segurança Jurídica e o da Legalidade, ficando mantida na íntegra a decisão de 1ª
instância, que cancelou o lançamento do ISS exigido através da notificação 200.001.139. (Protoc.nº
49135/00- Achilli Sfizzo Junior- Relator- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 05/10/05)

IPTU – Saneamento do Processo - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada a nulidade da decisão de 1ª instância, com fundamento no art.
13 do CPC e na Súmula 03 desta JRT, para que seja proferida uma decisão de mérito.(Protoc.nº
8750/01- José Carlos Vezzani- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 05/10/05)

ISSQN – Habite-se – Construção Civil - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do Relator Original, não foi conhecido o Recurso Voluntário,
por perda do objeto em razão de pagamento da exigência tributária, no curso do processo. Vencido o
voto divergente da Dra. Patrícia de Camargo Margarido, que conhecia do recurso, mas negava-lhe
provimento.(Protoc.nº 36760/99- Rosemar Filomena Aleixo Fedel- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 12/10/05)

IPTU – Taxa de Lixo e de Sinistro - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, nos termos do voto do Relator, conhecido e provido o Recurso Voluntário,
para anular a decisão de 1ª instância que deixou de conhecer do pedido de revisão do IPTU
1997/2001 e Taxa de Lixo e de Sinistro por estar intempestivo, determinando o retorno dos autos à
1ª instância para que seja prolatada decisão meritória, para evitar supressão de instância.(Protoc.nº
13057/01- Contrusede Incorp. e Construções Ltda.- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM
12/10/05)

ISSQN – Construção Civil – Extinção pelo pagamento – Cancelamento de Lançamento –
Revisão do Tipo E padrão da construção - Recurso de ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso de Ofício do DRM e Negado Provimento para manter
a decisão de 1ª instância, que reconheceu a ausência de base de cálculo a tributar, ante o pagamento
(art. 156, I, CTN), face à comprovação dos recolhimentos devidos de ISSQN, inclusive com a alteração
do tipo/padrão do imóvel, com o cancelamento do lançamento originário, consoante dispõe o art. 149,
VIII do CTN.(Protoc.nº 10/28653/03- Condomímio Residencial Vilas das Flores- Relatora- Patrícia de
Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 12/10/05)

IPTU – Requisitos de Admissibilidade - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de revisão, por não restar evidenciada a
divergência no critério de julgamento das decisões proferidas entre as Câmaras, nos termos dos
artigos 48 e 49 da Lei 8129/94 e 39 do Decreto 11992/95 da Súmula 02 desta JRT. Embora com
expressões diferentes, todas as decisões proferidas entre as Câmaras declararam nulas as decisões de
1ª instância por afronta ao cerceamento de defesa.(Protoc.nº 12766/02- José Nunes Lopes- Relator-



Carlos Alberto S.T.Maia- Plenária- DOM 14/10/05)

IPTU – Requisitos de Admissibilidade - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso de Revisão, mas negado provimento diante da
publicação do novo Resumo da Decisão pela 3ª Câmara, não restando a partir desse momento
evidenciada a divergência no critério de julgamento das decisões proferidas entre as Câmaras, nos
termos dos artigos 48 e 49 da Lei 8129/94 e 39 do Decreto 11992/95 e da Súmula 02 desta JRT.
Embora com expressões diferentes, todas as decisões proferidas entre as Câmaras declararam nulas
as decisões de 1ª instância, por afronta ao cerceamento de defesa.(Protoc.nº 12783/02- José Nunes
Lopes- Relator- Carlos Alberto S.T. Maia- Plenária- DOM 14/10/05)

IPTU – Requisitos de Admissibilidade – Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o Recurso de Revisão, mas negado provimento diante da
publicação do novo Resumo da Decisão pela 3ª Câmara, não restando a partir desse momento
evidenciada a divergência no critério de julgamento das decisões proferidas entre as Câmaras, nos
termos dos artigos 48 e 49 da Lei 8129/94 e 39 do Decreto 11992/95 e da Súmula 02 desta JRT.
Embora com expressões diferentes, todas as decisões proferidas entre as Câmaras declararam nulas
as decisões de 1ª instância, por afronta ao cerceamento de defesa.(Protoc.nº 12785/02- José Nunes
Lopes- Relator- Carlos Alberto S.T. Maia- Plenária- DOM 14/10/05)

IPTU – Requisitos de Admissibilidade – Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de revisão, por não restar evidenciada a
divergência no critério de julgamento das decisões proferidas entre as Câmaras, nos termos dos
artigos 48 e 49 da Lei 8129/94 e 39 do Decreto 11992/95 da Súmula 02 desta JRT. Embora com
expressões diferentes, todas as decisões proferidas entre as Câmaras declararam nulas as decisões de
1ª instância por afronta ao cerceamento de defesa.(Protoc.nº 12790/02- José Nunes Lopes- Relator-
Carlos Alberto S.T. Maia- Plenária- DOM 14/10/05)

ISSQN– Valor Recolhido pelo Contribuinte – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância, que deduziu o valor recolhido pelo contribuinte, resultando em retificação dos valores
autuados nos termos da Lei 11.097/01.(Protoc.nº 40.318/01- Sensus Informática Ltda- Relator- Flávio
Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM 25/10/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o Recurso Voluntário, por falta de regularização processual,
muito embora tenha havido notificação para o devido saneamento. Quanto ao Recurso de Ofício,
também por unanimidade, foi dado provimento para reformar a decisão de 1ª instância, no sentido de
cancelar o lançamento representado pela notificação nº 970.003.513, ressalvado o disposto no artigo
149, VIII do CTN. Impedido de votar por motivos regimentais o julgador Roberto Palma.(Protoc.nº
73552/98- Projex Construtora Ltda- Relator Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM 25/10/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente do Relator João Batista Borges, declarada a
nulidade da notificação do lançamento fundada em decreto, conforme fls. 01 e 07 do processo, nos
termos da Súmula 04 desta JRT, ressalvado ao Fisco o direito de constituir o crédito tributário, como
disposto no artigo 173, II, do CTN.(Protoc.nº 2068/00- Margarida Isabel Fahl Mendonça- Relator-
Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 25/10/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Nulidade da decisão de 1ª instância – Necessidade da alteração
do enquadramento retroagir ao período da interposição do recurso – Ilegalidade de
atribuição do mesmo padrão à área relativo ao boxe de garagem – Ilegalidade do imposto
progressivo – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de nulidade da decisão de 1ª instância, por estar em
consonância com o art.76 da Lei 11.109/01. No mérito, por unanimidade, dado provimento parcial
para alterar o padrão do imóvel de B-3.0 para B-2.1 a partir do exercício de 2000. Quanto às demais
alegações de mérito, foram julgadas improcedentes, senão vejamos: a ilegalidade de atribuição do
mesmo padrão à área relativa ao boxe de garagem é improcedente, pois a Planilha de Informações
Cadastrais (PIC) faz uma ponderação entre todos os acabamentos para atribuir a correta classificação
do imóvel; a ilegalidade do imposto progressivo também é improcedente, pois não é vedada
constitucionalmente, conforme artigos 150, II, 145, §1º e 156, I, §1º da CF/88; e, finalmente,
também afastada a ilegalidades das taxas de imobiliárias, por estarem legalmente constituídas nos



termos dos artigos 77 a 79 do CTN.(Protoc.nº 10495/00- Benedita Vera de Castro e Silva- Relator-
Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 25/10/05)

ISSQN – Responsabilidade Tributária - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que decidiu pelo cancelamento do lançamento, nos termos do art. 24, §2º da Lei
8230/94.(Protoc.nº 51278/00- Construtora Penteado de Freitas- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara-
DOM 25/10/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Intempestividade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso por estar intempestivo, nos termos do artigo 214
da Lei 5626/85, alterada pela Lei 6893/91, vigente à época.(Protoc.nº 13667/98- Durval Otero-
Relator- João Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 25/10/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Nulidade da decisão de 1ª instância – Área Construída -
Alíquota diferenciada - Recurso Voluntário.
Decisão: Preliminarmente afastada a nulidade da decisão de 1ª instância por estar de acordo com o
artigo 59 da Lei 11.109/01. Quanto ao mérito, negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão
de 1ª instância, julgando improcedentes as alegações do contribuinte, pois não houve apresentação
de provas de que a área construída tributada não estaria em consonância com o artigo 31 da lei
5626/85; quanto à fixação pela lei de alíquotas diferenciadas, não existe ofensa ao princípio da
igualdade, pois a lei atribui diferenciação de alíquota para imóveis das categorias residencial e
comercial; e, finalmente, as taxas imobiliárias estão em consonância com as determinações da
Constituição Federal e dos artigos 77 a 79 do CTN.(Protoc.nº 4011/99- Durval Otero- Relator- João
Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 25/10/05)

IPTU - Classificação do imóvel – Fator de Correção do valor do terreno - Recurso de Ofício.
Decisão: Negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância que decidiu
pela revisão do lançamento do IPTU de 2001 do imóvel cadastrado sob o nº 042.163.657/02,
alterando o fator gleba para fator profundidade e a classificação do imóvel de C-3.0 para C-2.4, nos
termos do artigo 33 da Lei nº 5626/85 e parágrafos 2º e 3º da Lei nº 9927/98.(Protoc.nº 12832/01-
Leroy Merlin- Cia. Brasileira de Bricolagem- Relator- Carlos Alberto S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM
11/11/05)

ISSQN - AIIM - Obrigação Acessória - Emissão de recibos / não emissão de notas fiscais de
serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância que manteve o AIIM nº2469-C, fundamentado no artigo 44 da lei 8.230/94, combinado com
o artigo 61 do Decreto 11.794/95 e no artigo 57, II, “g” da lei 8.230/94, alterado pela lei
9.577/97.(Protoc.nº 69481/00- Antonia Maria Zogaeb Stephan-ME- Relator- Carlos Alberto S.T.Maia-
2ª Câmara- DOM- 11/11/05)

ISSQN - AIIM - Obrigação Principal - Recolhimento Posterior ao Início da Ação Fiscal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo na íntegra a decisão
recorrida de 1ª instância, que manteve o AIIM nº 1525-B, fundamentado no artigo 31, I, da lei
8.230/94, combinado com o artigo 51 do decreto 11.794/95 e no artigo 57, I, “a” da lei 8.230/94,
alterado pelas leis 9.291/97 e 9.577/97.(Protoc.nº 42689/00- Construtora Alcântara de Campinas
Ltda- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM 11/11/05)

IPTU – Legitimidade do Recorrente – Falta de saneamento na 1ª instância – Princípio da
Celeridade Processual.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento ao recurso voluntário, em homenagem ao princípio da
celeridade processual e com fulcro na Súmula 03, cancelando-se o lançamento de IPTU para o
exercício de 2001, reservando o direito à municipalidade de reemitir o lançamento, caso não o tenha
feito, nos moldes delineados no protocolo 78.072/92.(Protoc.nº 15213/01- Pedro Henrique D.Pupo
Nogueira- Relator- José Antonio Khattar- 2ª Câmara- DOM 11/11/05)

IPTU - Valor do m2 de terreno - Laudo de Avaliação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, que manteve o lançamento do
IPTU do exercício de 1999 por estar em conformidade com o disposto na lei 9.927/98. O laudo de



avaliação apresentado somente em 2ª instância não foi apreciado, evitando-se a supressão de
instância.(Protoc.nº 6658/99- Thiago Varejão Fontoura- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
11/11/05)

ISSQN – Enquadramento – Regime de Homologação – Exercício de Atividade Empresarial –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, mantendo o AIIM 3513-B,
lavrado com amparo no artigo 31, I da lei 8.230/94, combinado com artigo 51 do Decreto 11.794/95,
e artigo 57, I, “a” da lei 8.230/94, alterado pelas leis 9.291/97 e 9.577/97, pelo fato do contribuinte
não preencher a condição para tributação de ofício e por ter sido afastada a tese de
confisco.(Protoc.nº 43217/00- C.L. Marcondes- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara-
DOM 12/11/05)

IPTU – Alteração de Classificação do imóvel - Ano de Depreciação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício. Reformado o lançamento, com
base no artigo 149, VIII, CTN, alterando-se o padrão do imóvel de C-2.5 para C-2.0 e o ano de
depreciação de 1966 para 1969, com base nas informações fornecidas pela Fiscalização
Imobiliária.(Protoc.nº 2683/00- Rovilson Cleber Sprovieri- Relator- Ari de Oliveira Pinto- 3ª Câmara-
DOM 12/11/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Extinção do Crédito Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão de 1ª
instância administrativa, que cancelou a notificação nº 220.000.833, pela comprovação do pagamento
e a extinção do crédito, com base no artigo 156, I do CTN.(Protoc.nº 10/4667/03- Eduardo
Vendramini- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 12/11/05)

IPTU – Isenção – Aposentado / Pensionista – Preenchimento de Requisitos Legais - Recurso
Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a condição para
isenção do IPTU do exercício de 2004, por preencher a contribuinte os requisitos do artigo 4º da Lei
Municipal nº 11.111/2001 e da Instrução Normativa DRI nº 002/2002.(Protoc.nº 10/58758/03- Maria
de Lourdes Constâncio- Relator- Dagoberto S.Silva- 3ª Câmara- DOM 12/11/05)

IPTU – Isenção – Aposentado / Pensionista – Preenchimento de requisitos legais - Recurso
Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a condição para
isenção do IPTU do exercício de 2005, por preencher o contribuinte os requisitos do artigo 4º da Lei
Municipal nº 11.111/2001.(Protoc.nº 10/14759/04- Geraldo Alves de Oliveira- Relator- Dagoberto
S.Silva- 3ª Câmara- DOM 12/11/05)

IPTU – Isenção – Aposentado / Pensionista – Preenchimento de requisitos legais - Recurso
Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, dado provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a condição para
isenção do IPTU do exercício de 2004, por preencher a contribuinte os requisitos do artigo 4º da Lei
Municipal nº 11.111/2001.(Protoc.nº 10/52410/03- Geraldina Marília de Souza- Relator- Dagoberto
S.Silva- 3ª Câmara- DOM 12/11/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária - Extinção do Crédito Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que determinou o cancelamento da notificação 210.000.078, pela
comprovação do pagamento e a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do
CTN.(Protoc.nº 30072/02- Percon Construção e Com.Ltda.- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 12/11/05)

IPTU – Classificação do Imóvel – Valor Venal - Recurso de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao Recurso de Ofício e Voluntário, mantendo a decisão
de 1ª instância que alterou a classificação do imóvel de C-2.4 para C-1.7 no exercício de 2002, nos
termos da Lei Municipal 9927/98 e suas alterações.(Protoc.nº 12240/02- Irmãos Cabrino Ltda-
Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM 12/11/05)

ISSQN – Responsabilidade Tributária – Duplicidade de lançamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª



instância, que cancelou o lançamento do ISS Habite-se, através da notificação nº 200.001.169, por
estar em duplicidade com o lançamento constante na notificação nº 970.003.033, nos termos dos
artigos 145, III e 149, VIII do CTN.(Protoc.nº 46060/00- Reinaldo Alves Corrêa- Relator- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 12/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 13862/01-
André Augusto Martins de Moraes- Relator-Ari de Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 7137/01-
Pastifício Selmi S/A- Relator- Dagoberto S. Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9139/01-
Elcio Aparecido Furian- Relator- Ari de Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
13051/01- Olicar Ind.e Com.de Plásticos Ltda- Relator- Ari de Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM
26/11/05)

IPTU – Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
12653/01- João Carlos Strasburg Netto- Relator- Ari de Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
12655/01- Lamartine Marins de Oliveira Junior- Relator- Ari de Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM
26/11/05)

IPTU – Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
12650/01- Fernando Aurélio Ribeiro Ferraz- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de 1ª instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT. Regularizado o vício na segunda
instância, devem os autos retornar à 1ª instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº8752/01- José
Carlos Vezzani- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM- 26/11/05)



IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 8735/01-
José Carlos Vezzani- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 8747/01-
José Carlos Vezzani- Relator- José Carlos Vezzani- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 8756/01-
José Carlos Vezzani- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 77256/01-
Condomínio Res. Quinta das Tipuanas- Relator- Dagoberto S.Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
13060/01- Dília Tili Erbolato- Relator- Dagoberto S.Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
13055/01- João Roberto Concon- Relator- Dagoberto S.Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 13201/01-
Clínica Hosp.de Otorr.Inst. Penido Burnier- Relator- Dagoberto S.Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, nos termos da Súmula 03 desta JRT e do artigo 13 do CPC. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 13268/02-
Décio Thoni- Relator- Dagoberto S.Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de



instância.(Protoc.75885/01- Sergio Carnielli- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM
26/11/05)

IPTU - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
9320/01- Pastifício Selmi S/A- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM- 26/11/05)

IPTU - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
9321/01- Pastifício Selmi S/A- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
12649/01- José Luiz Rocatti- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, pois o artigo 38 do CPC, com a redação da lei 8952/94,
não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogados, devendo nova
decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.(Protoc.nº
201/415/02- João Vicente Guglielminetti- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM- 26/11/05)

IPTU – Intempestivo na 1ª instância - Falta de reconhecimento de Firma – Cerceamento de
Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de 1ª instância administrativa, pois em primeiro lugar, houve um equívoco na contagem do
prazo e, portanto, a impugnação não estava intempestiva. Em segundo lugar, o artigo 38 do CPC, com
a redação da lei 8952/94, não mais exige o reconhecimento de firma em procuração outorgada a
advogados, devendo nova decisão ser proferida com apreciação do mérito, sob pena de supressão de
instância.
(Protoc.nº 13056/01- Pedro Celso Gonçalves- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM
26/11/05)

IPTU – Alteração da Classificação do Imóvel – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que alterou a classificação do imóvel de C-3.0 para F-2.0, para o
exercício fiscal de 2002, com retroatividade ao exercício de 2001, nos termos da lei 9.927/98 e suas
alterações.(Protoc.nº 8100002/01- Nilton Geraldo de Souza- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Alteração da Classificação do Imóvel – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que alterou a classificação do imóvel de C -3.0 para F-2.0, para o
exercício fiscal de 2000, nos termos da lei 9.927/98 e suas alterações.(Protoc.nº 23259/00- Nilton
Geraldo de Souza- Relatora: Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Ausência dos requisitos do artigo 32 do CTN – Taxa de Coleta, Remoção e
Destinação de Lixo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que cancelou o lançamento do IPTU, a partir do exercício de 2000, pelo
fato do imóvel não ser beneficiado pela existência de melhoramentos construídos ou mantidos pelo
Poder Público, nos termos do artigo 32 do CTN, mantendo-se a cobrança da taxa de coleta, remoção e
destinação de lixo, porquanto há prestação do serviço no local do imóvel, nos termos da lei 6355/90 e



suas alterações.(Protoc.nº 22789/00- Waldemar Reinaldo Biondi- Relator- Patrícia de Camargo
Margarido- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa, que determinou o cancelamento dos débitos tributários referentes a
cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, a partir do exercício fiscal de 1997 a 2002,
porquanto não há prestação de serviço público no local em que se encontra o imóvel da recorrente,
nos termos da lei 6355/90 e suas alterações, combinado aos artigos 145, 149, VIII e 173 do
CTN.(Protoc.nº 8017/01- CST Empreendimentos S/A- Relator- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Requisitos do artigo 32 do CTN – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que determinou o cancelamento dos débitos tributários existentes, a
partir do exercício fiscal de 1997 a 2001, e cancelou o lançamento do IPTU, a partir do exercício de
2002, pelo fato do imóvel não ser beneficiado pela existência de melhoramentos construídos ou
mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32 do CTN e do artigo 2º da lei
11.111/01.(Protoc.nº 11875/02- Célio de Oliveira- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Valor Venal do Imóvel – Desmembramento do Lançamento em Unidades Autônomas
– Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que determinou o desmembramento do lançamento em unidades
autônomas, a partir do exercício de 2003, com ano base para depreciação de 1994, sendo as unidades
“tipo” classificadas como B-2.4; as unidades “duplex” classificadas como B-3.6; e os boxes de
garagem como G, nos termos dos artigos 20 a 24 da lei 11.111/01 e dos artigos 145, 149, VIII e 173
do CTN.(Protoc.nº 10/12720/03- Vera Lucia Medeiros Coimbra- Relatora- Patrícia de Camargo
Margarido- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Área Construída - Classificação do Imóvel – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que determinou a alteração da área total construída de 780,00m2 para
323,87m2 e da classificação do imóvel de C-3.0 para A-3.7, com base em vistoria ao local do imóvel e
nos termos das leis 9.927/98 e alterações e 11.111/01.(Protoc.nº 10/10581/04- Denis Rocha Chovghi
Iazdi- Relatora- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Pedido de Restituição - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que se manifestou pelo direito à restituição da importância de
7.705,1568 UFIC’s, procedente da apuração dos recolhimentos a maior do IPTU e das taxas
imobiliárias dos exercícios de 1999, 2000 e 2001, nos termos dos artigos 45 e 46 da lei 11.111/01,
ressalvadas as disposições dos artigos 48 e 49 do mesmo dispositivo legal.(Protoc.nº 10/8207/03-
César Quintanilha de Carvalho- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 26/11/05)

IPTU – Área de Preservação Ambiental – Requisitos do artigo 32 do CTN – Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Lixo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que: não aceitou o argumento de que o imóvel se trata de área de
preservação, vez que nenhuma prova foi produzida nesse sentindo, como estabelece o Decreto
Municipal 13.338/00; manteve o lançamento do IPTU, pelo fato do imóvel ser beneficiado pela
existência de melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32 do
CTN, localizar-se dentro do Perímetro Urbano do Município de Campinas e pertencer a loteamento
devidamente aprovado pelo decreto Municipal 11.569/94. Quanto à taxa de coleta, remoção e
destinação de lixo, foi determinado o cancelamento a partir do exercício de 1998, por restar provado
que não há prestação do serviço no local, nos termos da lei 6355/90 e suas alterações e do artigo 77
do CTN.(Protoc.nº 13448/01- Nelson Alaite Junior- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM
26/11/05)

IPTU – Área de Preservação Ambiental – Requisitos do artigo 32 do CTN – Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Lixo – Recurso de Ofício.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão
de 1ª instância administrativa que: não aceitou o argumento de que o imóvel se trata de área de
preservação, vez que nenhuma prova foi produzida nesse sentindo, como estabelece o Decreto
Municipal 13.338/00; manteve o lançamento do IPTU, pelo fato do imóvel ser beneficiado pela
existência de melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32 do
CTN, localizar-se dentro do Perímetro Urbano do Município de Campinas e pertencer a loteamento
devidamente aprovado pelo decreto Municipal 11.569/94. Quanto à taxa de coleta, remoção e
destinação de lixo, foi determinado o cancelamento a partir do exercício de 1998, por restar provado
que não há prestação do serviço no local, nos termos da lei 6355/90 e suas alterações e do artigo 77
do CTN.(Protoc.nº 13450/01- Nelson Alaite Junior- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM
26/11/05)

IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que não houve impugnação de
mais de um documento de formalização do crédito tributário. A menção aos exercícios anteriores feita
pela recorrente, teve por fim chamar a atenção da autoridade recorrida para a existência de
conexidade ou continência dos pedidos veiculados nos referidos protocolados, como, aliás, foi o
espírito do legislador ao corroborar o comando legal inserto no parágrafo único do artigo 39, lei
11.109/01, como medida de respeito aos princípios legais da celeridade, utilidade e efetividade do
processo e para que o administrador cumpra o dispositivo constitucional do artigo 37, “caput”, da
Constituição Federal de 1988.(Protoc.nº 11.306/02- Construsede Incorporações e Construções Ltda.-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que não houve impugnação de
mais de um documento de formalização do crédito tributário. A menção aos exercícios anteriores feita
pela recorrente, teve por fim chamar a atenção da autoridade recorrida para a existência de
conexidade ou continência dos pedidos veiculados nos referidos protocolados, como, aliás, foi o
espírito do legislador ao corroborar o comando legal inserto no parágrafo único do artigo 39, lei
11.109/01, como medida de respeito aos princípios legais da celeridade, utilidade e efetividade do
processo e para que o administrador cumpra o dispositivo constitucional do artigo 37, “caput”, da
Constituição Federal de 1988.(Protoc.nº 11.310/02- Construsede Incorporações e Construções Ltda.-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, que atenderia o
previsto no artigo 13 do CPC, c.c. a Súmula 03 da JRT.(Protoc.nº 10.557/02- Renata Partinelli-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, que atenderia o
previsto no artigo 13 do CPC, c.c. a Súmula 03 da JRT.(Protoc.nº 6648/02- Arsenal Ferro e Aço Ltda.-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, que atenderia o
previsto no artigo 13 do CPC, c.c. a Súmula 03 da JRT.(Protoc.nº25.368/02- Lix Industrial e



Construções Ltda- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

ISSQN – Ilegitimidade Passiva Tributária - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que determinou o cancelamento da notificação de lançamento do tributo de
nº 940.000.030, com fundamento nos artigos 11, I da lei 8.230/94, 121 do CTN e 35 da lei
11.109/01.(Protoc.nº 31.263/86- Alberto Alexandre Nassralla- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9.485/01-
GEPPAR- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda.- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9.486/01-
GEPPAR- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda.- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9.490/01-
GEPPAR- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9491/01-
GEPPAR- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9.487/01-
GEPPAR- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda.- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 9.488/01-
GEPPAR- Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda.- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre-1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

ISSQN – Retificação de AIIM – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que determinou a retificação do valor consignado no AIIM 1.111–C de
15/10/03, retirando a multa moratória, nos termos da lei 11.829/03 e nos artigos 106, II e 149 do
CTN.(Protoc.nº 10/56.454/03- White Martins Gases Industriais Ltda- Relator- João Carlos Baptista- 1ª



Câmara- DOM 29/11/05)

ISSQN – Retificação de AIIM – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que determinou a retificação do valor consignado no AIIM 374/2004 de
28/06/2004, com base na manifestação do próprio Fisco, que considerou as notas fiscais apresentadas
pelo recorrente, nos termos das leis 11.110/01 e 11.829/03 e no artigo 149 do CTN.(Protoc.nº
10/28.305/04- Sempre Sistemas de Segurança Ltda.- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM
29/11/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso voluntário, eis que intempestiva a
impugnação, conforme artigo 70, I da lei 11.109/01, mantendo-se a decisão de primeira instância que
não conheceu do pedido de revisão.(Protoc.nº 10/18.262/04- Maria Reiko Aoki Shimabukuro- Relator-
João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, por ausência de determinação de saneamento de
irregularidade sanável, conforme lhe faculta a Súmula 03 da JRT, nos mesmos moldes do artigo 13 do
CPC. Os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 8.065/01-
Aldo Giacomo Berardinelli- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Área Construída – Classificação do Imóvel – Recursos Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento aos recursos voluntário e de ofício mantendo a
decisão de primeira instância administrativa, que determinou a alteração da classificação do imóvel, a
partir do exercício de 2002, de E-3.0 para E-2.0, e a alteração da área construída de 1.021,65m2 para
887,90m2, a partir do exercício de 2004, com base em manifestação fiscal e nos termos das leis
9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 9.878/02- Victoria Caram- Relator- João Carlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Laudo de Avaliação – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, nos termos do artigo 26 da lei 11.109/01, por não ter
sido apreciado o laudo de avaliação, interposto em conformidade ao artigo 2º, §3º da lei 9.927/98. Os
autos devem retornar à primeira instância para apreciação do mérito, a fim de evitar a supressão de
instância.(Protoc.nº 11.878/01- Sol Invest Administração e Participações Ltda.-Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevêem a
Súmula 03 da JRT e a lei 11.109/01.(Protoc.nº 12.076/02- Firmino Costa Comercial e Administração
Ltda.- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Falta de Reconhecimento de Firma – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que a primeira instância não
ofereceu oportunidade de saneamento, como prevêem o artigo 13 do CPC e a Súmula 03 da
JRT.(Protoc.nº 13.054/01- Alaercio Bernardes Pereira- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM
29/11/05)

IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que não houve impugnação
apresentando mais de um documento de formalização do crédito tributário, não havendo ofensa ao
artigo 39 da lei 11.109/01.(Protoc.nº 11.308/02- Célia Regina Hirata- Relator- José Norival Munhoz-



1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT e a lei 11.109/01.(Protoc.nº 11.404/02- Cilene Ribeiro da Mota- Relator- José
Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT e a lei 11.109/01.(Protoc.nº 16.597/01- Edílson Rocha Dias- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT, além de contrariar o disposto no artigo 26, II da lei 11.109/01.(Protoc.nº
22.191/00- Adere Produtos Autos Adesivos Ltda- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM
29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, pois houve
ausência de oportunidade de saneamento, havendo, portanto, preterição do direito de defesa, como
prevê o artigo 26, II da lei 11.109/01.(Protoc.nº 201/0103/02- Ana Carvalho Fernandes- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Falta de reconhecimento de Firma – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que a primeira instância não
ofereceu oportunidade de saneamento, como prevêem o artigo 13 do CPC e a Súmula 03 da
JRT.(Protoc.nº 9.322/02- Gilberto Aparecido Sanches- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara-
DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que a primeira instância não
ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a Súmula 03 da JRT, além da preterição do direito
de defesa, como disposto no artigo 26, II da lei 11.109/01.(Protoc.nº 76.619/01- Antonio Sartori-
Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que a primeira instância não
ofereceu oportunidade de saneamento, como prevêem o artigo 13 do CPC e a Súmula 03 da
JRT.(Protoc.nº 8.790/01- David Carvalho Ribas- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM
29/11/05)

IPTU – Classificação do imóvel – Ano base para depreciação – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que determinou, a partir do exercício de 2004, alteração da classificação do
imóvel e do ano base para depreciação para cada um dos pavimentos existentes no imóvel, conforme



ampla prova documental, vistoria no local e manifestação da fiscalização imobiliária, nos termos das
leis 9.927/98 e 11.111/01 e determinou, também, a retificação dos lançamentos dos exercícios de
2002 e 2003, conforme artigo 145, III do CTN.(Protoc.nº 05/00503/04- Anita Arruda Mortara San
Martin- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/11/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Apresentação de Nota Notas Fiscais de Serviço e
Recolhimento do Imposto - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de oficio, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que determinou o cancelamento das Notificações nºs 210.000.205,
210.000.206 e 210.000.207 diante da apresentação das Notas Fiscais de Serviço, nos termos do
artigo 202 do Decreto nº 11.794/95, e dos pagamentos do ISSQN, nos termos do artigo 156, I, do
CTN.(Protoc.nº 34079/02- Pres Construções S/A- Relatora- Gislaine Terezinha Rubin Clark- 2ª
Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, pois restou demonstrado que não houve impugnação
apresentando mais de um documento de formalização do crédito tributário, não havendo ofensa ao
artigo 39 da lei 11.109/01.(Protoc.nº 3922/02- Nelson Ney Contar- Relatora- Gislaine Terezinha Rubin
Clark- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, que atenderia o
previsto no artigo 13 do CPC, c.c. a Súmula 03 da JRT e artigos 2º, 21, 53 e 56 da Lei nº
11.109/2001.(Protoc.nº 14735/02- Luiz Roberto Aragão Pinto- Relatora- Gislaine Terezinha Rubin
Clark- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Juntada de Laudo - Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, para juntada ao
Protocolo Principal nº 12.547/2002, a fim de que seja proferida nova decisão acerca do mérito,
conforme seu livre convencimento.(Protoc.nº 19995/02- Mário Tadayoshi Maruyama- Relatora-
Gislaine Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Tempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, a fim de que seja proferida nova decisão acerca do
mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou demonstrado que a primeira instância não
observou a contagem de prazo nos termos dos artigos 23, 24 e 37 da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº
12547/02- Mário Tadayoshi Maruyama- Relatora- Gislaine Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM
06/12/05)

IPTU – Cancelamento de Lançamentos e Dívida Ativa – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão de primeira instância administrativa, que determinou o cancelamento dos débitos dos
lançamentos de IPTU do exercício de 1997 dos códigos de imóveis relacionados, sendo objetos de
anexação e subdivisão que originaram novos registros e lançamentos.(Protoc.nº 70695/00- Ivan
Machado de Souza- Relatora- Gislaine Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância administrativa que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do IPTU do
exercício de 2002 apresentada para os 28 ( vinte e oito ) códigos de imóveis relacionados, nos termos
do artigo 39 da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº 13661/02- Durval Otero- Relator- Carlos Alberto S.T.
Maia- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)



IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância administrativa que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do IPTU do
exercício de 2002 apresentada para os 20 ( vinte ) códigos de imóveis relacionados, nos termos do
artigo 39 da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº 13.273/02- José Luiz de Arruda Fabiano- Relator- Carlos
Alberto dos Santos Teixeira Maia- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

ISSQN – Serviço de Transporte Fora do Município – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que determinou o cancelamento do AIIM nº 1562-B, apurada a Prestação de
Serviços de Transporte fora do município de Campinas, aplicando-se os dispositivos dos artigos 8º e
12 do Decreto-lei nº 406/68, alterado pela L.C nº 56/87, e artigos 1º, parágrafo único, e 23, I, da lei
nº 8.230/94, e suas respectivas listas de serviços – item 97.(Protoc.nº76183/99- Tese Transportes
Sensíveis Ltda- Relator- Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Intempestividade – Falta de Prova de Legitimidade – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU e
Taxas Imobiliárias para o exercício de 2003 do código de imóvel nº 016.058.000/02, nos termos do
artigo 70, I,II e III, da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº03/10/18658 - Hélio Lourenço Fernandes
(Herdeiro)- Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM 06/12/05- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Intempestividade – Ausência de Erro de Fato - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU
para o exercício de 2001 do código de imóvel nº 042.107.316/02, nos termos do artigo 198 da Lei nº
5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99.(Protoc.nº 26522/01- Aldo Luis Pessagno- Relator- Flávio
Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Área Construída – Classificação do Imóvel - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de oficio, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que determinou para o código de imóvel nº 042.001.921/02 a alteração da
classificação do Tipo / padrão / subpadrão no IPTU de C-3.0 para A-3.0 a partir do exercício de 2000 e
alteração da área construída de 339,90 m2 para 387,81 m2 a partir do exercício de 2001, reemitindo-
se os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias de 2000 a 2002, nos termos dos artigos 145, 179 e
173 do CTN, artigos 57 a 59 da Lei nº 11.109/2001 e Lei nº 9.927/1998.(Protoc.nº 10535/00- Gentil
Domingues- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Repetição de Indébito Tributário – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que reconheceu o direito à restituição diante do pagamento por antecipação do
IPTU/Taxas de 1999 do código de imóvel nº 042.029.423/02 não deduzidos na subdivisão para os
códigos de imóveis nºs 042.159.041/02 e 042.159.040/02, nos termos dos artigos 45 a 49 da Lei nº
11.109/2001.(Protoc.nº 13919/01- Celso Arruda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
06/12/05)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que determinou para o código de imóvel nº 055.044.839/02 a alteração da
classificação do Tipo / padrão / subpadrão no IPTU de C-2.0 para C-1.0 para os exercícios de 1997 a
2004, reemitindo-se os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias, nos termos dos artigos 145, 179 e
173 do CTN, artigos 57, 59 e 72 da Lei nº 11.109/2001 e Lei nº 9.927/1998.(Protoc.nº 15122/02-
Antonio José Peres- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU
para o exercício de 2000 do código de imóvel nº 042.049.542/02, nos termos do artigo 198 da Lei nº
5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99. Ressalvado o direito da Administração de proceder de ofício
às alterações cadastrais que sejam apuradas, nos termos dos artigos 149 do CTN.(Protoc.nº



50996/00- Maria José Camargo Penteado- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Erro de fato - Anexação de Lotes – Construção Nova – Classificação do Imóvel -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que determinou o cancelamento do lançamento do código de imóvel nº
030.075.903/03 (lote10), alterou a área do terreno do código de imóvel nº 030.462.000/02 (lote11)
de 290,00 m2 para 424,92 m2 a partir de 1998 sem o fator esquina, e alterou a partir de 2000 a área
construída de 1.147,71 m2 para 1.175,10 m2 e a classificação do tipo / padrão / subpadrão de D-3.0
para D-2.0 com ano base 1996, reemitindo-se os lançamentos de IPTU e Taxas Imobiliárias , nos
termos dos artigos 145, 179 e 173 do CTN, artigos 57 a 59 da Lei nº 11.109/2001 , Lei nº 8.240/94 e
Lei nº 9.927/1998.(Protoc.nº 56919/93- Paulo César Bonfim- Relator- José Antonio Khattar-
2ªCâmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Fato Gerador – Falta dos Melhoramentos – Falta de Loteamento Aprovado - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que determinou o cancelamento dos lançamentos e débitos de IPTU até o
exercício de 2001 do código de imóvel nº 055.085.442/03, sendo apurada a inexistência dos
pressupostos para incidência do IPTU previstos no artigo 14 do CTM e no artigo 32, parágrafo 1º do
CTN, nos termos do artigo 149 do CTN.(Protoc.nº 9994/01- Coop. Habitacional Aruanã- Relator- José
Ântonio Khattar- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT c/c com o artigo 13 do CPC.(Protoc.nº 9104/02- Domingos Peroco Netto- Relator-
José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT c/c com o artigo 13 do CPC.(Protoc.nº8572/02- Sylvio G.Menna Barreto de B.
Falcão- Relator- José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT c/c com o artigo 13 do CPC.(Protoc.nº 02/10/20105- João Henrique Funari Di Mase/
Antônio Rodrigues Alves- Relator- José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, declarando nula a
decisão de primeira instância administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que
seja proferida nova decisão acerca do mérito, conforme seu livre convencimento, pois restou
demonstrado que a primeira instância não ofereceu oportunidade de saneamento, como prevê a
Súmula 03 da JRT c/c com o artigo 13 do CPC.(Protoc.nº 12824/02- Igreja do Nazareno- Distrito
Sudeste Paulista- Relator- José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Planta Aprovada – Vistoria do Imóvel – Área Clandestina – Classificação do Imóvel –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância administrativa que determinou para o código de imóvel nº 042.039.675/02 a
alteração da classificação do tipo / padrão / subpadrão a partir de 1999 de A-4.0 para A-3.1 , e da
área construída a partir de 2002 de 224,00 m2 para 290,83 m2, reemitindo-se os lançamentos de
IPTU e Taxas Imobiliárias , nos termos dos artigos 145, 179 e 173 do CTN, artigos 57 a 59 da Lei nº



11.109/2001 e Lei nº 9.927/1998.(Protoc.nº 65834/99- José Antônio Lana- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU e
Taxas Imobiliárias para o exercício de 2001 do código de imóvel nº 042.126.395/02, nos termos do
artigo 198 da Lei nº 5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99.(Protoc.nº 13253/01- Raquel Motta
Brandão- Relator- João Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU
para o exercício de 2004 do código de imóvel nº 033.127.000/02, nos termos do artigo 70, I da Lei nº
11.109/2001 e da Lei nº 11.111/2001. Ressalvado o direito da Administração de proceder de ofício às
alterações cadastrais que sejam apuradas, nos termos dos artigos 149, VIII do CTN.(Protoc.nº
04/10/14640- Nassif José Mokarzel Neto- Relator- João Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU
para o exercício de 2001 do código de imóvel nº 006.169.000/02, nos termos do artigo 37 c/c com os
artigos 23 e 24, da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº 02/10/05219- Juan Exposito Prada- Relator- João
Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU
para o exercício de 2001 do código de imóvel nº 028.750.900/02, nos termos do artigo 198 da Lei nº
5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99.(Protoc.nº 14465/01- Walter Ciampa- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU
para o exercício de 2001 do código de imóvel nº 055.020.191/02, nos termos do artigo 198 da Lei nº
5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99.(Protoc.nº 23210/01- Associação dos Advogados de
Campinas- Relator- Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU e
Taxas Imobiliárias para o exercício de 2000 dos códigos de imóveis nºs 042.161.927/02 a
042.161.930/02, cujos protocolos foram anexados por conexão, nos termos do artigo 198 da Lei nº
5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99.(Protoc.nº 11237/00 José Vitorino dos Santos- Relator-
Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU e
Taxas Imobiliárias para o exercício de 2000 do código de imóvel nº 005.671.080/02, nos termos do
artigo 198 da Lei nº 5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99.(Protoc. 28443/00- Amauri Tivelli-
Relator- Carlos Alberto dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 06/12/05)

ISSQN – Imunidade - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94, c.c. artigo 39 do decreto 11.992/95 e Súmula 02 dessa JRT.
No mérito, negado provimento ao recurso de revisão, mantendo na íntegra a decisão exarada pela 2ª
Câmara, e conseqüentemente, a decisão da primeira instância, que deu pela subsistência do AIIM
02443-série “C” de 04/06/2001, uma vez que a questão da imunidade foi decidida de forma definitiva
em processo administrativo próprio.(Protoc.nº 38989/01- CCC Centro de Ciência e Cultura- Relator-
Carlos Eduardo de Oliveira- 2ª Câmara- DOM 10/12/05)



ISSQN - Recurso de Revisão – Intempestividade de Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94, c.c. artigo 39 do decreto 11.992/95 e Súmula 02 dessa JRT.
No mérito, também por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de revisão, afastando a
intempestividade suscitada pela 1ª Câmara dessa JRT, conhecendo o recurso de ofício e negando-lhe
provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida na 1ª instância que determinou o cancelamento
do lançamento do ISS “habite-se” por responsabilidade solidária, decorrente da notificação nº
200.001.139, em face da comprovada duplicidade do lançamento.(Protoc.nº 49135/00- Achilli Sfizzo
Junior- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 2ª Câmara- DOM 10/12/05)

ITBI – Decadência - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94. Porém, no mérito, negado provimento ao recurso de revisão,
mantendo a decisão da 3ª Câmara, que entendeu que o prazo decadencial segue a regra contida no
artigo 150, §4º do CTN.(Protoc. nº 57227/99- Ercília Cury Zakia- Relator- Gislaine T.R. Clark- 2ª
Câmara- DOM 10/12/05)

ITBI – Decadência - Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94. Porém, no mérito, negado provimento ao recurso de revisão,
mantendo a decisão da 3ª Câmara, que entendeu que o prazo decadencial segue a regra contida no
artigo 150, §4º do CTN, nos casos de lançamentos sujeitos ao regime de homologação, quando
houver pagamento parcial ou total.(Protoc.nº 57234/99- Nelma Mascarenhas M. Polizelli- Relator-
João Carlos Baptista- 2ª Câmara- DOM 10/12/05)

ISSQN – Duplo grau de jurisdição – Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94. Porém, no mérito, negado provimento ao recurso de revisão,
mantendo a decisão da 1ª Câmara, que conheceu do recurso interposto pelo contribuinte quanto à
preliminar de tempestividade e analisou o mérito, negando provimento ao recurso voluntário, pois
entendeu que a 1ª instância também havia analisado o mérito, não ocorrendo, portanto, ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição.(Protoc.nº 57260/01- Dechichi Propaganda e Publicidade S/C
Ltda- Relator- José Cândido Rodrigues- 2ª Câmara- DOM 10/12/05)

ISSQN – Duplo grau de jurisdição – Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94. Porém, no mérito, negado provimento ao recurso de revisão,
mantendo a decisão da 1ª Câmara, que conheceu do recurso interposto pelo contribuinte quanto à
preliminar de tempestividade e quanto ao mérito, negou provimento ao recurso voluntário, pois
entendeu que a 1ª instância também havia analisado o mérito, não ocorrendo, portanto, ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição.(Protoc.nº 57261/01- Dechichi Propaganda e Publicidade S/C
Ltda- Relator- José Cândido Rodrigues- 2ª Câmara- DOM 10/12/05)

ISSQN – Local da prestação de serviços – Recurso de Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão, por ter apresentado decisões paradigmas
nos termos do artigo 48 da Lei 8.129/94. Porém, no mérito, negado provimento, mantendo a decisão
da 3ª Câmara, que manteve a decisão de 1ª instância, permanecendo incólume o AIIM 3307 – série
“B” de 21/12/99, lavrado de acordo com os dispositivos legais aplicáveis.(Protoc.nº 77086/99-
Movimentos Comércio, Limpeza e Cnservação Ltda- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 2ª Câmara- DOM
10/12/05)

ISSQN – Decadência – AIIM - Obrigação Acessória - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo o AIIM
nº 0997 – série “C”, lavrado em 14/03/2001, que substituiu o AIIM nº 2.037 – série “B”, lavrado em
10/12/96, tornado nulo por decisão da JRT publicada no DOM de 13/12/00, nos termos do artigo 173,
II do CTN.(Protoc.nº 19735/01- Gráfica e Editora São Paulo Ltda- Relator- João Carlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 16/12/05)

IPTU – Intempestividade na 1ª instância – Erro de fato – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso voluntário, pois a impugnação não foi
protocolizada tempestivamente e assim não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento



administrativo tributário. Contudo, há erro de fato e, assim sendo, recomenda-se a devolução dos
autos à primeira instância para que, de ofício, seja revisto o lançamento do imóvel, corrigindo-se a
área do terreno para 1733,00m2, a área construída para 402,40m2 e a classificação para C-3.0, para
o período de 1995 a 2000, com base no artigo 149, VIII do CTN.(Protoc.nº 46532/00- Antonio
Eduardo Mucci- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 16/12/05)

IPTU – Intempestividade na 1ª instância – Ilegitimidade de parte – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso voluntário, pois mesmo o requerente tendo sido
notificado para regularizar e ratificar seus atos, este quedou-se inerte. Assim, ficou mantida a decisão
de primeira instância administrativa, que deixou de conhecer do pedido de revisão de IPTU referente
aos exercícios de 1995 e 1996 do imóvel codificado sob o número 12.243.500 por intempestividade,
alterando a fundamentação de falta de qualificação do impugnante para ilegitimidade de
parte.(Protoc.nº 2048/01- Companhia Paulista de Força e Luz- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 2ª
Câmara- DOM 16/12/05)

ISSQN – Imunidade Tributária - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, tanto das
preliminares de nulidade por falta de fundamentação e por ilegitimidade da parte, quanto no mérito,
mantendo-se a decisão de 1ª instância na íntegra que indeferiu o pedido inicial por não estar atendido
o artigo 14, II, do CTN, em descumprimento, inclusive, a dispositivo do próprio Estatuto Social da
Instituição, em seu artigo 2º, § 2º(Protoc.nº 26693/1998- Hospital Evangélico Samaritano de
Campinas- Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

IPTU – Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a
decisão de 1ª instância que decidiu pelo não conhecimento da impugnação do lançamento do IPTU de
1999, por ter havido preclusão, dos códigos de imóveis nºs 042.160.597/02 a 042.160.622/02, nos
termos do artigo 198 da Lei nº 5.626/85.(Protoc.nº 66.918/1999- Dário Jorge Giolo Saadi- Relatora-
Gislaine Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

IPTU – Impugnação apresentando mais de um documento de formalização do crédito
tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, nos termos do Voto
Divergente da Julgadora Gislaine T. R. Clark, declarando nula a decisão de primeira instância
administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a fim de que seja proferida nova decisão
acerca do mérito da impugnação para o exercício de 2002 do código de imóvel nº 042.160.559/02,
pois restou demonstrado que não houve impugnação apresentando mais de um documento de
formalização do crédito tributário, não havendo ofensa ao artigo 39 da lei 11.109/01. (Protoc.nº
11309/2002- Alaércio Bernardes Pereira- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso voluntário, cancelando a
notificação de lançamento, por estar demonstrada nos autos a decadência do crédito tributário, em
decorrência do tempo decorrido entre a emissão do “habite-se” e a data da notificação de lançamento
nº 210.000.482, nos termos do artigo 173, I, do CTN.(Protoc.nº 33736/2002- AMIC- Associação dos
Amigos da Criança- Relator- João Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se na
íntegra o AIIM nº 244–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº
11.794/95-RISS, restando demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal e a estrutura de uma
Sociedade Empresarial.(Protoc.nº 54803/2001- Centro Radiológico Campinas Ltda- Relator- Roberto
Palma- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se na
íntegra o AIIM nº 242–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº
11.794/95-RISS, restando demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal e a estrutura de uma
Sociedade Empresarial.(Protoc.nº 54801/2001- Centro Radiológico Campinas Ltda- Relator- Roberto
Palma- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso de Ofício.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso de ofício, mantendo-se na
íntegra o AIIM nº 243–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº
11.794/95-RISS, restando demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal e a estrutura de uma
Sociedade Empresarial.(Protoc.nº 54802/2001- Centro Radiológico Campinas Ltda- Relator- Roberto
Palma- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

ISSQN - Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se na
íntegra o AIIM nº 2303–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº
11.794/95-RISS, restando demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal, a estrutura de uma
Sociedade Empresarial e Enquadramento como “Clínica” – item 2 da Lista de Serviços, nos termos dos
artigos 8º e 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, alterado pela Lei Complementar nº
56/87.(Protoc.nº 22405/2001- Clínica de Olhos Carlos Roberto Signorelli S/C Ltda- Relator- Carlos
Alberto dos Santos Teixeira Maia- 2ª Câmara- DOM 21/12/05)

ISSQN – Obrigação Principal – Regime de Homologação – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, mantendo-se na
íntegra o AIIM nº 2302–C, nos termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do Decreto nº
11.794/95-RISS, restando demonstrada a descaracterização do Trabalho Pessoal, a estrutura de uma
Sociedade Empresarial e Enquadramento como “Clínica” – item 2 da Lista de Serviços, nos termos do
artigo 8º e 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, alterado pela Lei Complementar nº
56/87.(Protoc.nº 22406/2001- Clínica de Olhos Carlos Roberto Signorelli S/C Ltda- Relator- Carlos
Alberto dos Santos Teixeira Maia- 2ª Câmara- DOM 21/12/02)

IPTU – Classificação do imóvel – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, para manter a
decisão de 1ª instância que alterou a classificação do imóvel codificado sob o nº
3444.42.36.0082.01.001 para o exercício de 2001, de C-3.0 para F-2.0, com retroatividade aos
exercícios de 1997 a 2000,nos termos da lei municipal 9.927/98 e suas alterações.(Protoc.nº
74.651/01- Geraldo Cristófaro e Outro- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3 ª Câmara- DOM 22/12/05)

IPTU – Valor do m2 de terreno – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, para manter a
decisão de 1ª instância que alterou o valor m2 de terreno, com base em diligência e informes da
SEPLAMA de 28,0424 UFIC’s para 24,4337 UFIC’s/m2, referente ao imóvel codificado sob o nº
055.089.624-03, para o exercício de 2002, retroativo a 2001, devendo os exercícios de 2003 e 2004
serem retificados, nos termos do artigo 145, III do CTN, da lei municipal 9.927/98 e alterações e,
especialmente, o artigo 28 da lei municipal 11.110/01.(Protoc. nº 13677/00- Siderley Corso/ Willian
Walter Hook- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

IPTU – Valor do m2 de terreno – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, para manter a
decisão de 1ª instância que alterou o valor m2 de terreno, com base em diligência e informes da
SEPLAMA de 28,0424 UFIC’s para 24,4337 UFIC’s/m2, referente ao imóvel codificado sob o nº
055.089.624-03, para o exercício de 2002, retroativo a 2001, devendo os exercícios de 2003 e 2004
serem retificados, nos termos do artigo 145, III do CTN, da lei municipal 9.927/98 e alterações e,
especialmente, o artigo 28 da lei municipal 11.111/01.(Protoc.nº 13677/00- Siderley Corso/ Willian
Walter Hook- Relator- Edson Vilas Boas Orrú - 3º Câmara- DOM 22/12/05 e Errata em 02/02/06)

IPTU – Classificação do imóvel - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão
de 1ª instância administrativa, que alterou a classificação do imóvel codificado sob o nº
3423.21.40.0263.01.001 para o exercício de 2000, de C-3.0 para A-3.3, nos termos da lei municipal
9.927/98 e suas alterações.(Protoc.nº 5695/00- Paulo C.Laubenstein Bruno- Relator- Edson Vilas Boas
Orrú- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

IPTU – Artigo 32 do CTN – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo - Recurso de
Ofício.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício e mantida a decisão
de 1ª instância administrativa, que cancelou o lançamento do IPTU do exercício de 2004, por falta de
cumprimento do requisito legal do artigo 32 do CTN, ressalvando-se a possibilidade de lançamento a
partir do exercício de 2005, diante da provação do loteamento pelo decreto nº 14.771/04. De ofício,



ficou determinado o cancelamento do lançamento da taxa de coleta, remoção de lixo, exercício de
2004, pela ausência confirmada, fls. 97, da contraprestação, nos termos do artigo 149, I do
CTN.(Protoc.nº 10/52141/04- Comercial Classic Pisos e Revestimentos Ltda e Outros- Relator- Edson
Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso de Ofício.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que retificou o lançamento, diante da inexistência parcial da
base de cálculo a ser tributada, baseado em levantamentos fiscais e documentos apresentados,
referente ao imóvel codificado sob o nº 042.092.434 e notificação 990.001.278, nos termos do artigo
149, VIII do CTN.(Protoc.nº 76.381/99- Condomínio Residencial Parque Itaici- Relator- Dagoberto
Silvério da Silva- 3ª Câmara- DOM- 22/12/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso de Ofício.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que cancelou o lançamento, diante da inexistência da base de
cálculo a ser tributada, baseado em levantamentos fiscais e documentos apresentados, referente ao
imóvel codificado sob o nº 3243.62.09.0223.0000, nos termos do artigo 149, VIII do CTN.(Protoc.nº
10/12526/04- Pratec- Projeto e Gerenciamento de Obras S/C Ltda- Relator- Dagoberto Silvério da
Silva- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso de Ofício.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de ofício, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que retificou o lançamento, diante da inexistência parcial da
base de cálculo a ser tributada, baseado em levantamentos fiscais e documentos apresentados,
referente ao imóvel codificado sob o nº 3432.32.93.0001.01002 e notificação 220.001.473, nos
termos do artigo 149, VIII do CTN.(Protoc.nº 20337/01- Condomínio Edifício Itapoã- Relator-
Dagoberto Silvério da Silva- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

IPTU – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo – Recurso Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que manteve o lançamento do IPTU do exercício de 1999 e a
taxa de coleta, remoção e destinação de lixo, com base em verificação fiscal, nos termos das leis
municipais 5626/85, 9927/98 e 6355/90 e respectivas alterações.(Protoc.nº 8410/99- Durval Otero-
Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

IPTU – Intempestividade - Recurso Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que deixou de conhecer a impugnação ao lançamento
tributário, por intempestividade, conforme os artigos 34, 198 e 222 da lei municipal 5.626/85,
CTM.(Protoc.nº 54005/00- Durval Otero- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM
22/12/05)

IPTU – Intempestividade - Recurso Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que deixou de conhecer a impugnação ao lançamento
tributário, por intempestividade, conforme o artigo 37, combinado com os artigos 23 e 24 da lei
municipal 11.109/01.(Protoc.nº 16733/02- Valmir Eduardo Chita- Relatora- Patrícia de Camargo
Margarido- 3ª Câmara- DOM 22/12/05)

IPTU – Intempestividade - Recurso Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso voluntário, para manter a
decisão de 1ª instância administrativa que deixou de conhecer a impugnação ao lançamento
tributário, por intempestividade, conforme os artigos 34, 198 e 222 da lei municipal 5.626/85,
CTM.(Protoc.nº 17010/01- José Luiz Roberto- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara-
DOM 22/12/05)

ISSQN – Local da prestação do serviço – Nulidades materiais e processuais – Recurso
Voluntário.
Decisões: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário e repelidas as preliminares de
incompetência territorial, de cerceamento de defesa e defeito de procedimento diante da
insubsistência argumentativa. No mérito, negado provimento, também por unanimidade, e mantido o



AIIM nº 2347/C, por infração a legislação municipal, por conta da não inscrição de estabelecimento no
município e pelo não reconhecimento de outro domicílio fiscal em Sto Antonio da Posse. Não
examinada questão constitucional com base no artigo 73 da lei municipal 11.109/01.(Protoc.nº
57258/01- Dechichi Propanga e Publicidade S/C Ltda- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara-
DOM 22/12/05).


