
IPTU – Fato Gerador -  Falta dos Melhoramentos - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão de 1ª
instância e determinando o cancelamento dos lançamentos
do IPTU e da taxa de coleta, remoção do lixo, exercícios
financeiros de 1999, 2000 e 2001 do código do imóvel nº
055.081.479/3, pois foi apurada a inexistência  dos
pressupostos para incidência do IPTU, previstos nos
artigos 14 do CTM e 32, par 1º do CTN, c.c. artigos 145
e 149, VIII do CTN.(Protoc.nº 8606/01- Sergio Carnielli-
Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-3ª Câmara- DOM
28/01/06)

IPTU – Isenção Aposentado/ Pensionista- Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário pelo Voto Divergente do Julgador
Dagoberto Silvério da Silva (a relatora acompanhou o
voto divergente, em declaração constante dos autos),
para reformar a decisão de 1ª instância, deferindo o
pedido de isenção do IPTU, referente ao exercício de
2004, por entender que o contribuinte preencheu os
requisitos previstos no artigo 4º, par. 1º, inciso II da
lei municipal 11.111/01.(Protoc.nº 50/1437/03- Ivo Ramos
de Oliveira- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 28/01/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária - Decadência- Recurso
Voluntário e de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso de
ofício, eis que a decisão prolatada em 1ª instância foi
favorável ao Erário Municipal, já que a alteração do
padrão ensejou a alteração para maior do valor de m2 de
construção, acarretando acréscimo no valor lançado
originariamente e não sua redução. Também por
unanimidade, conhecido e dado provimento ao recurso
voluntário, determinando o cancelamento da cobrança do
ISSQN lançada pela notificação 960.001.687, diante da
ocorrência do fato gerador no ano de 1988 e da
decadência do direito de lançar desde 1993, nos termos
do artigo 173, I do CTN, c.c. os artigos 145,149, VIII e



156, V do CTN.(Protoc. nº 79785/98- Lix Industrial e
Construções Ltda- Relator- Dagoberto Silvério da Silva-
3ª Câmara- DOM 28/01/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária- Comprovação de
pagamento- Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, negado provimento ao recurso
de ofício, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância, que deferiu o cancelamento do lançamento do
ISSQN, responsabilidade solidária, para o imóvel co
código cartográfico nº 3421.44.49.0081.01, com base nos
artigos 145 e 149, VIII do CTN.( Protoc.nº 64607/01-
Condomínio Edifício Ilha Maracá- Relator- Dagoberto
Silvério da Silva- 3ª Câmara- DOM 28/01/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária- Decadência- Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de ofício.
Diante do que consta nos autos, admitiu-se a revisão de
ofício para reconhecer o pagamento parcial do imposto, a
decadência parcial do direito de lançar o tributo e a
cobertura de isenção em parte da construção, cancelando
notificação 990.001.476,nos termos do art 173, I do CTN,
c.c. os artigos 145,149, VIII e 156, I e V do CTN,
negando provimento ao recurso oficial.(Protoc.nº
5957/00- Rodolfo Rohr- Relator- Dagoberto Silvério da
Silva- 3ª Câmara- DOM 28/01/06- Errata- 02/02/06)

IPTU – Qualificação do recorrente – Tempestividade - Área
Construída– Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, foram rejeitadas as
preliminares: de falta de qualificação do recorrente,
pois estava qualificado o reclamante e de
intempestividade da impugnação, por terem sido apontados
no processo erros materiais de lançamento e por ter
havido análise do mérito na decisão de 1ª.Instância.
Quanto ao mérito, também por unanimidade, provido o
recurso voluntário, uma vez comprovado o erro de fato no
lançamento do IPTU sobrea área efetivamente construída,
determinando a retificação da área tributada, conforme
indicada na planta aprovada, no certificado de conclusão
de obra e no parecer fiscal (fls. 227/230), ressalvada



prova inconteste de aumento de área efetivamente
construída, refazendo-se a cobrança do imposto devido a
partir do exercício de 1997, observada as normas legais
acerca da eventual decadência e/ou prescrição para o
recebimento do crédito tributário.( Protoc.nº 51186/97-
D. Paschoal Construtora Ltda- Relator- Carlos Eduardo de
Oliveira- 1ª Câmara- DOM 28/01/06)

ISSQN – Preliminar de ausência de motivação – Obrigação
Acessória– Recurso Voluntário.
Decisão: Afastada a preliminar de ausência de motivação.
No mérito, por maioria, nos termos do voto do relator e
com voto de desempate do Sr Presidente da 1ª Câmara, como
dispõe o artigo 34 do Decreto 11.992/95, negado
provimento ao recurso voluntário, mantendo o AIIM 2201 –
série C na íntegra, lavrado nos termos do artigo 43, §1º,
3º e 4º. da lei 8.230/94.(Protoc.nº 15423/01- Cendicamp
Central Diagnóstica S/C Ltda- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 28/01/06)

ISSQN – Qualificação – Nulidade por falta de saneamento –
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 DRM, 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
15424/01- Cendicamp Central Diagnóstica S/C Ltda-
Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM 28/01/06)

ISSQN – preliminar de ausência de motivação do ato
administrativo – local da prestação do serviço – Recurso
Voluntário.
Decisão: Conhecido o recurso voluntário. Por unanimidade,
afastada a preliminar de ausência de motivação do ato
administrativo. No mérito, por maioria, nos termos do
voto do relator, negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo hígido o AIIM 161 – série C, lavrado em
30/11/2000,fundamentado no artigo 31, I da lei 8.230/94



c.c. artigo 51 do RISS, aprovado pelo Decreto 11.794/95,
ficando demonstrado nos autos que o imposto deve ser
recolhido no Município de Campinas, em obediência ao
princípio da territorialidade, na forma prevista nos
artigos 14, 23 e 61 da lei 8.230/94. (Protoc.nº 77085/00-
Sonda do Brasil Ltda- Relator- Carlos Eduardo de
Oliveira- 1ª Câmara- DOM 28/01/06)

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 na integra a decisão
de 1ª instância administrativa que decidiu pelo não
conhecimento da impugnação do IPTU do exercício de 2002,
apresentada para os 03 (três) códigos de imóveis
relacionados, nos termos do artigo 39 da Lei nº
11.109/2001.(Protoc.nº 14489/02- José Calimério Muzetti-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM
28/01/06)

IPTU – Qualificação – Nulidade por falta de saneamento –
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
8100365/01- Carlos Gomes Domingues- Relator- Carlos
Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 28/01/06)

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 2002, nos
termos do artigo 37 da lei municipal 11.109/01, c.c.
artigos 23 e 24 do mesmo diploma legal.(Protoc.nº



02/10/7610- Marisa Gianfrancesco- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 28/01/06)

IPTU – Intempestividade– Classificação do imóvel -Recurso
Voluntário e de Ofício.
Decisão: Não conhecido o recurso voluntário por estar
intempestivo, publicado no D.O.M. de 17/11/2005. Por
unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso de
ofício, mantendo-se na íntegra a decisão de 1ª instância
que decidiu pela alteração da classificação do imóvel de
C-3.0 para C-2.0, nos termos da lei 9.927/98 e
alterações. (Protoc.nº 02/10/20722- José Carlos Machado
Martinez- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM
28/01/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Ano Base Depreciação –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
na íntegra que deferiu o pedido de revisão do IPTU de
2002, alterando a classificação do imóvel de E-3.0 para
E-1.0 e o ano base para depreciação de 1980 para 1977,
nos termos da lei 9.927/98 e alterações.(Protoc.nº
15443/02- Maely Dettino Di Sessa- Relator- Roberto
Palma- 2ª Câmara- DOM 31/01/06)

IPTU – Juntada de Laudo - Cerceamento de Defesa – Perda
de objeto devido à decisão do protocolo 15.443/02 –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância na íntegra, por se tratar de documento
comprobatório e não de fato novo, como determina o
artigo 55 da lei 11.109/01 e também por não observar o
artigo 37 do mesmo diploma legal citado.(Protoc.nº
22372/02- Maely Dettino Di Sessa- Relator- Roberto
Palma- 2ª Câmara- DOM 31/01/06)

ISSQN – Obrigação Acessória – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se na íntegra o AIIM nº
2535 – série C, lavrado em 12/12/2000, nos termos da lei



8.230/94 e do RISS, aprovado pelo Decreto
11794/95.(Protoc.nº 77931/00- Alta Projetos e Comércio
Ltda- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
31/01/06)

IPTU – Duas decisões de 1ª instância administrativa –
Intempestividade – Recurso Voluntário.
Decisão: Preliminarmente, por unanimidade, foi declarada
nula a segunda decisão de 1ª instância às fls. 18,
emitida por autoridade não competente, e todos os atos
dela decorrente, pois o processo já se encontrava ao
nível da 2ª instância. Também por unanimidade, não
conhecido o recurso voluntário por estar intempestivo,
nos termos do artigo 223 da lei municipal 5626/85 -
CTM.(Protoc.9492/01- M.M. Administração e Representações
Ltda- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
31/01/06)

ITBI – Fato Gerador – Incidência – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantido o AIIM 1545, lavrado em
19/09/2000, por ter sido constatada a hipótese de
incidência nos termos do artigo 2º da lei municipal
8.188/94, ressalvando o direito à fiscalização para, nos
termos dos artigos 149 e 173 do CTN retificar a base de
cálculo e data base, aplicando-lhes os dados reais,
quais sejam R$ 70.000,00 e 05/12/99,
respectivamente.(Protoc.nº 60.193/00- Herbert de Jesus
Bazani- Relator- Flávio Antonio Baptista-  2ª Câmara-
DOM 31/01/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares de
excesso de exação, de prevaricação e de inaplicabilidade
de multa moratória ou punitiva. Quanto ao mérito, também
por unanimidade, conhecido e negado provimento ao
recurso voluntário, mantendo o AIIM 586 – série C, nos
termos da lei 8.230/94 e do RISS, aprovado pelo decreto
11.794/95.(Protoc.nº 51937/01- CRV Informática e
Comércio Ltda- Relator- João Batista Borges- 2ª Câmara-
DOM 31/01/06)



ISSQN – Falta de Recolhimento– Lista de Serviço-Recursos
de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na totalidade a decisão de
1ª instância administrativa que rerratificou o AIIM 2113,
série “C”, lavrado pela falta de recolhimento de ISSQN
referente aos meses de outubro de 1995 a julho de 1997,
com base no artigo 31, I da lei 8.230/94 c.c. artigo 51
do decreto municipal 11.794/95. Por unanimidade,
rejeitada a preliminar do Recurso Voluntário, que alegava
nulidade do AIIM por não ter definido o fato gerador do
imposto devido, pois ficou demonstrado que estavam
presentes os requisitos exigidos no artigo 142 do CTN e
artigo 1º. da lei 8.230/94 para definição do ISSQN
devido. Quanto ao mérito do Recurso Voluntário, por
unanimidade, negado provimento, pois também restou
amplamente comprovado nos autos que a empresa prestou
serviços previstos no item 24 do parágrafo único do
artigo 1º da lei municipal 8.230/94, sem recolher o
imposto devido neste período, descumprindo assim o
disposto no artigo 31, inciso I da mesma lei c.c. artigo
51 do decreto municipal 11.794/95.( Protoc.nº 47691/01-
IBM Global Services Ltda- Relatora- Adriana de Oliveira
Juabre- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)

ISSQN – Falta de Recolhimento – Arbitramento – Lista de
Serviço – Recursos de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na totalidade a decisão de
1ª instância administrativa que rerratificou o AIIM 2114,
série “C”, lavrado pela falta de recolhimento de ISSQN,
com base no artigo 31, I da lei 8.230/94 c.c. artigo 51
do decreto municipal 11.794/95, referente aos meses de
agosto/97 a setembro/00 e novembro/00, alterando-se os
valores da base de cálculo para os meses de agosto/97 a
novembro/99, em face da apresentação das notas fiscais de
serviços e permanecendo válida a base de cálculo
arbitrada para os meses de dezembro/99 a setembro/00 e
novembro/00. Por unanimidade, rejeitadas as preliminares
do Recurso Voluntário, que alegavam: 1) nulidade do AIIM
por não ter definido o fato gerador do imposto devido,
pois ficou demonstrado que estavam presentes os



requisitos exigidos no artigo 142 do CTN e artigo 1º. da
lei 8230/94 para definição do ISSQN devido; 2) não
cabimento do arbitramento, pela falta de apresentação de
documentação com relação aos meses de dezembro/99 a
setembro/00 e novembro/00, fundamentado no artigo 148 do
CTN c.c. artigo 27 da lei 8.230/94 c.c. artigos 34 e 117
do decreto municipal 11.794/95. Quanto ao mérito do
Recurso Voluntário, por unanimidade, negado provimento,
pois também restou amplamente comprovado nos autos que a
empresa prestou serviços previstos no item 24 do
parágrafo único do artigo 1º da lei municipal 8.230/94,
sem recolher o imposto devido neste período descumprindo
assim o disposto no artigo 31, inciso I da mesma lei,
c.c. artigo 51 do decreto municipal 11.794/95. (Protoc.nº
47692/01- IBM Global Services Ltda- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)

ISSQN – Obrigação Acessória – Apensamento dos Processos
Administrativos - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de
apensamento dos processos administrativos referentes aos
AIIMs Série “C” nº 2113, 2114 e 2116, pois o apensamento
constitui uma prerrogativa do ente tributante,
considerando a conveniência técnica e desde que
observadas a estrita legalidade e a ampla defesa do
contribuinte, sendo que os AIIMs foram lavrados em
separado atendendo o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo
158 do decreto municipal 11.794/95. Quanto ao mérito,
conhecido e negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo na sua totalidade a decisão de 1ª instância
administrativa, que manteve na íntegra o AIIM 2116, série
“C”, lavrado pela falta de emissão de nota fiscal
referente de ISSQN no período constante nos AIIMs 2113 e
2114, restando comprovado que a empresa prestou serviços
previstos no item 24 do parágrafo único do artigo 1º da
lei 8.230/94, sem recolher o imposto devido neste
período, descumprindo assim o disposto no artigo 43, da
mesma lei c.c. os artigos 61 e 62 do decreto municipal
11.794/95 c.c. os artigos 113 e 115 do CTN. (Protoc.nº
47693/01- IBM Global Services Ltda- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Remissão - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, pelo fato da recorrente não
enquadrar-se nas hipóteses legais que autorizariam a
remissão total ou parcial do débito previstas nos artigos
3º e 4º da lei municipal 9578/97, alterada pela lei
9950/98, mantendo-se hígida e íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que decidiu pela subsistência do
crédito tributário, lançado através da notificação nº
200.000.301.(Protoc.nº 45456/00- Gabriela Ferreira de
Godoy- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara-
DOM 21/02/06)

IPTU –Retroatividade da Classificação-Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, pelo fato do pedido para os
exercícios de 2000 e 2001 estar intempestivo, mantendo na
integra a decisão de 1ª instância administrativa que
determinou a alteração da classificação do imóvel de D-
3.0 para D-1.1 para os exercícios de 2002 e de
2003.(Protoc.nº 14230/02- Sergio Luiz Pincke Cruz-
Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)

IPTU – Intempestivo na 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na integra a decisão de
1ª instância administrativa que não conheceu da
impugnação por estar intempestiva nos temos do artigo 70
da lei 11.109/01, mas que determinou de ofício a revisão
da classificação do imóvel a partir do exercício de 2003,
nos termos das leis 9.927/98 e 11.111/01 e alterações.
(Protoc.nº 38005/02- Dimas de Oliveira Dinarti- Relator-
João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)

IPTU – Intempestivo na 1ª instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na integra a decisão de
1ª instância administrativa que não conheceu da
impugnação por estar intempestiva nos temos do artigo 198



do CTM, alterado pela lei 6360/90, c.c. artigo 224 do
CTM. (Protoc.nº 41147/99- Nelly Hilkner Otero e Outros-
Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)

IPTU – Fato Gerador – Falta dos Melhoramentos – 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
que determinou o cancelamento dos lançamentos do IPTU e
da taxa de coleta, remoção de lixo, exercícios
financeiros de 1997 a 2001, pois foi apurada a
inexistência dos pressupostos para incidência do IPTU,
previstos nos artigos 14 do CTM e 32, §1º do CTN e por
não existir a prestação do serviço de coleta e remoção do
lixo, nos termos das leis 6355/90, 8718/95, 9575/97 e
9951/98.(Protoc.nº 8604/01- Sergio Carnielli- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª  Câmara- DOM 21/02/06)

ISSQN – Regime de Lançamento – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que enquadrou a recorrente no item 22 da
Lista de serviços, sujeita ao lançamento do ISSQN pelo
regime de homologação. (Protoc.nº 41183/00- Díaz e Cabral
Consult. E Ass. S/C Ltda- Relatora- Mariângela Tiengo
Costa- 1ª Câmara- DOM 21/02/06)

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 do pedido de impugnação de IPTU do exercício
2001 incidente sobre o imóvel 055.087.495-3, 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
12656/01- Marcos Bianco de Oliveira- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 21/02/06).



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 do pedido de impugnação de IPTU do exercício
2001 incidente sobre o imóvel 055.088.451-2, 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
12651/01- João Carlos Strasburg Netto- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 21/02/06).

IPTU– Área Construída – Valor Venal - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, uma vez que o mérito já foi
decidido no protocolado nº 20.717/00, que atendeu “in
totum” o reclamo do contribuinte, havendo, portanto,
perda do objeto, em razão de coisa julgada
administrativa.(Protoc.nº 14622/01- José Brotto
Sobrinho- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM
24/02/06)

IPTU– Intempestividade na 1ª Instância Administrativa–
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que não conheceu do requerimento de
revisão de lançamento de IPTU – 2000 por encontrar-se
intempestivo, nos termos do artigo 198 do CTM.(Protoc.nº
50995/00- Maria José Camargo Penteado- Relator- Edson
Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 24/02/06)

IPTU – Qualificação – Legitimidade Processual – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão de primeira
instância por infração a Súmula 03 desta JRT, devendo
outra decisão ser prolatada julgando o mérito.(Protoc.nº
10409/02- Grupo da Saudade Campinas- Relator- Marcelo



Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM 24/02/06)

ITBI – Não Incidência – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento do
lançamento do ITBI, em razão da transmissão do imóvel
codificado sob o nº 040.376.000/02, por se tratar de
incorporação de bem imóvel ao patrimônio de pessoa
jurídica e pelo fato de não estar caracterizado que a
empresa adquirente do imóvel possui atividade
preponderante de compra, venda ou locação de bens
imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou
arrendamento mercantil, de conformidade com as
disposições do artigo 156, § 2º, inciso I da
Constituição Federal e artigos 37, § 2º, 116, inciso II
e 117, inciso II do CTN e Lei Municipal
10.401/99.(Protoc.nº 00027/01- Castro & Vilela Comercial
Ltda- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM
24/02/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento do
lançamento do ISSQN por responsabilidade solidária,
efetuado através da notificação 220.001.358, tendo em
vista a ocorrência da decadência nos termos do artigo
173, I do CTN.(Protoc.nº 10/18042/04-Condomínio Edifício
Leblon e Arpoador- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 24/02/06)

IPTU– Defeito de Representação – Vício Sanável – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão de primeira
instância por infração ao que dispõe a Constituição
Federal, o artigo 13 do Código de Processo Civil e em
especial o artigo 2º e o inciso II do artigo 26 da Lei
Municipal 11.109/01, devendo outra decisão ser prolatada
julgando o mérito.(Protoc.nº 9582/02-Ernani Edson



Galdino- Relator- Dagoberto Silvério da Silva- -3ª
Câmara- DOM 24/02/06)

IPTU – Representação Processual Regular – Comprovação
Documental Hábil – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão de primeira
instância por infração ao que dispõe o artigo 2º e o
inciso II do artigo 26 da Lei Municipal 11.109/01,
devendo outra decisão ser prolatada julgando o
mérito.(Protoc.nº 210/0035/03- Mário Menezes- Relator-
Dagoberto Silvério da Silva- 3ª Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução de Base de
Cálculo – Recurso de Ofício – Depósito Administrativo -
Extinção do Crédito Tributário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN responsabilidade solidária, de forma
parcial, para o imóvel codificado sob o nº
055.079.989/02, notificação nº 200.001.062, com base no
disposto no artigo 149, VIII do CTN. Foi extinto o
crédito tributário remanescente pelo pagamento, conforme
noticiado nos autos, nos termos do disposto no artigo
156, I do CTN.(Protoc.nº 47391/00- Condomínio
Residencial Ursini- Relator- Dagoberto Silvério da
Silva- 3ª Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Obrigação Acessória – Emissão de Documento Inábil
- Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 330-C,
motivado pela falta de emissão de notas fiscais, pela
emissão de recibo como documento diverso do definido em
lei e por preenchimento incorreto do documento de
arrecadação, nos termos da Lei nº 8.230/94 alterada pela
Lei nº 9.577/97, e artigos 113 e 136 do CTN.(Protoc.nº
23720/01- Germano’s Phisical Center S/C Ltda- Relator
Carlos Alberto S.T.Maia- 2ª Câmara- DOM 24/02/06)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 210.000.025, diante da comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN, nos termos dos artigos
24, § 2º, e 26, § único, da Lei nº 8.230/94 e artigos
33, 202 a 205 do Decreto nº 11.794/95 – RISS, e artigos
149 e 156, I, do CTN, mantendo-se o valor residual a
recolher de 349.433,7031 UFIC, nos termos do artigo 10
da Lei nº 11.110/2001.(Protoc.nº 31777/02- Administração
e Participações Torre Jr. Ltda- Relator- Carlos Alberto
S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 210.000.431, diante da comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN e as GRPS de mão-de-obra
própria, nos termos dos artigos 24, § 2º, e 26, § único,
da Lei nº 8.230/94 e artigos 33, 202 a 205 do Decreto nº
11.794/95 – RISS, e artigos 149 e 156, I, do CTN,
mantendo-se o valor residual a recolher de 14.221,5090
UFIC, nos termos do artigo 10 da Lei nº
11.110/2001.(Protoc.nº 30925/02- Átria Engenharia e
Comércio Ltda- Relator- Carlos Alberto S.T. Maia- 2ª
Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 210.000.079, diante da comprovação dos



serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN e as GRPS de mão-de-obra
própria, nos termos dos artigos 24, § 2º, e 26, § único,
da Lei nº 8.230/94 e artigos 33, 202 a 205 do Decreto nº
11.794/95 – RISS, e artigos 149 e 156, I, do CTN,
mantendo-se o valor residual a recolher de 13.390,0408
UFIC, nos termos do artigo 10 da Lei nº
11.110/2001.(Protoc.nº 33698/02- Louraine Imóveis
Construções Ltda.- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara-
DOM 24/02/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 210.000.304, diante da comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN, nos termos dos artigos
24, § 2º, e 26, § único, da Lei nº 8.230/94 e artigos
33, 202 a 205 do Decreto nº 11.794/95 – RISS, e artigos
149 e 156, I, do CTN, mantendo-se o valor residual a
recolher de 7.649,7064 UFIC, nos termos do artigo 10 da
Lei nº 11.110/2001.(Protoc.nº 4001302/02- Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais- Relator- Roberto Palma- 2ª
Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 220.000.227, diante da comprovação dos
serviços contratados  por notas fiscais de serviço com
as guias de recolhimento do ISSQN e as GRPS de mão-de-
obra própria, nos termos dos artigos 24, § 2º, e 26, §
único, da Lei nº 8.230/94 e artigos 33, 202 a 205 do
Decreto nº 11.794/95 – RISS, e artigos 149 e 156, I, do
CTN, mantendo-se o valor residual a recolher de
26.234,7390 UFIC, nos termos do artigo 10 da Lei nº



11.110/2001.(Protoc.nº 10/3331/02- Atra Empreendimentos
e Construções Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara-
DOM 24/02/06)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Intempestividade na 1ª
Instância Administrativa – 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 das Taxas
Imobiliárias  do exercício de 2001, por ter havido
preclusão, do código de imóvel nº 042.073.304/02, nos
termos do artigo 198 da Lei nº 5.626/85.(Protoc.nº
13429/01- Transportadora Americana Ltda- Relatora-
Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Falta de Recolhimento –
Confisco – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 353/2004,
motivado pelo não recolhimento do ISSQN, nos termos do
artigo 28, I, da Lei nº 11.110/2001 e artigo 30 do
Decreto nº 13.893/2002. A Lei nº 11.109/2001, em seu
artigo 73, impede a análise de matéria
constitucional.(Protoc.nº 10/21711/04- R.J.R. Veículos
Ltda- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
24/02/06)

ISSQN – Obrigação Principal - Cerceamento de Defesa –
Falta de Recolhimento de ISSQN, Regime de Ofício –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares de
cerceamento ao direito de defesa pela falta de
oportunidade de juntar documentos e de omissão sobre o
assunto na decisão de 1ª instância, não tendo havido
nenhum óbice por parte da Administração Tributária para
apresentação dos alegados documentos. No mérito, também
por unanimidade, negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 304-C,
nos termos do artigo 31, II da lei 8.230/94.(Protoc.nº



52124/01- Irmo Zuccato Neto- Relator- Flávio Antônio
Baptista- 2ª Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Obrigação Principal - Cerceamento de Defesa –
Falta de Recolhimento de ISSQN, Regime de Ofício –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares de
cerceamento ao direito de defesa pela falta de
oportunidade de juntar documentos e de omissão sobre o
assunto na decisão de 1ª instância, não tendo havido
nenhum óbice por parte da Administração Tributária para
apresentação dos alegados documentos. No mérito, também
por unanimidade, negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 305-C,
nos termos do artigo 31, II da lei 8.230/94 c.c. artigo
51 do decreto 11.794/95 - RISS.(Protoc.nº 52125/01- Irmo
Zuccato Neto- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª
Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Obrigação Acessória - Cerceamento de Defesa –
Falta de Inscrição no Cadastro Municipal – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastadas as preliminares de
cerceamento ao direito de defesa pela falta de
oportunidade de juntar documentos e de omissão sobre o
assunto na decisão de 1ª instância, não tendo havido
nenhum óbice por parte da Administração Tributária para
apresentação dos alegados documentos. No mérito, também
por unanimidade, negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 306-C,
nos termos do artigo 16 da lei 8.230/94 c.c. artigo 15
do decreto 11.794/95 - RISS.(Protoc.nº 52126/01- Irmo
Zuccato Neto- Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª
Câmara- DOM 24/02/06)

IPTU – Intempestividade na 1ª Instância - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão que
decidiu pelo não conhecimento da impugnação do



lançamento do IPTU do exercício de 2001, por ter havido
preclusão, do código de imóvel nº 012.772.000/02, nos
termos do artigo 198 da Lei nº 5.626/85, nos termos do
voto divergente da Dra Gislaine T. R. Clark (o relator
acompanhou o voto vista, em declaração constante dos
autos). (Protoc.nº 53852/01- Firmino Costa Comercial e
Administração Ltda- Relator- João Batista Borges- 2ª
Câmara- DOM 24/02/06)

IPTU – Valor Venal – Taxa de Coleta, Remoção e
Destinação de Lixo – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de
nulidade da decisão de 1ª instância, nos termos do
artigo 223 do CTM. No mérito, também por unanimidade,
dado provimento parcial ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento da taxa de coleta, remoção e
destinação do lixo, para o exercício de 1991, do código
de imóvel nº 055.050.543/03, pela inexistência da
prestação do serviço, nos termos da lei 6355/90 e do
artigo 77 do CTN, mantendo-se inalterado o lançamento do
IPTU, nos termos do artigo 32 do CTN.(Protoc.nº
20942/91- José Heitor Queiroz Regina- Relator- João
Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 24/02/06)

IPTU – Área Construída – Classificação – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, alterando a área construída para
200,05 m2 e a classificação do imóvel para A-3.5 do
imóvel sob o nº 042.156.904/02, a partir do exercício de
2002, face aos elementos constantes no processo, nos
termos da lei 9.927/98, e alterações, e do artigo 3º da
lei 11.111/2001 c.c. artigo 149 do CTN.(Protoc.nº
201/671/02- Miriam Dantas Gamon Sonobe- Relator- João
Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 24/02/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Falta de Recolhimento –
Regime de Homologação - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar de
cerceamento ao direito de defesa pela falta de análise do
pedido de perícia em 1ª instância, nos termos do artigo
14, III e IV, do CPC. No mérito, também por unanimidade,



conhecido e negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão de primeira instância administrativa,
que manteve o AIIM nº 834-C, motivado pela falta de
recolhimento do ISSQN para as notas fiscais emitidas, nos
termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e artigo 51 do
RISS – Decreto nº 11.794/95.(Protoc.nº 17400/01- Pina
Figueiredo Engenharia Estrutural Ltda- Relator- Flávio
Antônio Baptista- 2 ª Câmara- DOM 21/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 220.000.982, diante da comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN, nos termos do artigo 149
do CTN, mantendo-se o valor residual a recolher de
61.786,2671 UFIC.(Protoc.nº 10/15319/04- Royal Palm
Plaza Participações e Empreendimentos Ltda- Relator-
Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 21/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 210.000.047, diante da comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN, nos termos dos artigos
24, § 2º, e 26, § único, da Lei nº 8.230/94 e artigos
33, 202 a 205 do Decreto nº 13.893/2002 – RISS, e
artigos 149 e 156, I, do CTN, mantendo-se o valor
residual a recolher de 154.426,2153 UFIC, nos termos do
artigo 10 da Lei nº 11.110/2001.(Protoc.nº 40/1306/02-
Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem- Relator-
Carlos Alberto S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 21/03/06)

IPTU – Valor Venal e Área Construída – Vistoria
realizada em outro Protocolo – Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido do
código de imóvel nº 039.643.000/02, tendo em vista as
alterações propostas no protocolo nº 9.457/59, que
abrangeu a redução da área construída, alteração na
classificação do imóvel de C-3.0 para D-2.5 e alteração
do fator esquina para fator verticalização conforme
vistoria e manifestação da CSFI-DRI, nos termos da Lei
nº 9.927/98, alterada pela Lei nº 10.400/1999.(Protoc.nº
16413/00- Seller MNT Magazine Ltda- Relator- Flávio
Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM 21/03/06)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Restitutição/Compensação –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, alterando a decisão de primeira
instância administrativa para conceder o pedido do
código do imóvel nº 044.286.300/02, estando devidamente
comprovado nos autos a procedência da restituição
pleiteada pela recorrente, nos termos dos artigos 165 a
167 do CTN c.c. com os arts. 45 a 48 da Lei 11109/01.
(Protoc.nº 75711/00- Néria Aparecida de Faria- Relator-
Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM 21/03/06-
Errata-18/04/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 220.001.322, diante da comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN, nos termos do artigo 149
do CTN, mantendo-se o valor residual a recolher de
55.646,3367 UFIC.(Protoc.nº 05/00852/04- Kota Engenharia
e Comércio Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
21/03/06)

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
12668/02- Sebastião Macieira- Relatora- Gislaine T.R.
Clark- 2ª Câmara- DOM 21/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pelo cancelamento
da notificação nº 220.003.718, conforme dados apurados
no lançamento do IPTU de 1995, decaindo o direito da
fazenda pública de constituir o crédito tributário a
época do lançamento, nos termos dos artigos 149, VIII, e
173, I, do CTN(Protoc.nº 10/33.106/05- Sociedade Civil
dos Amigos de San Conrado- Relator- Carlos Alberto S.T.
Maia- 2ª Câmara- DOM 21/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária,
pelos serviços de construção civil, nos termos do artigo
145, III e 149, VIII do CTN.(Protoc.nº 10/25864/05-
Incorporadora Campinas Ltda- Relatora- Patrícia de
Camargo Margarido- 2ª Câmara- DOM 22/03/06)

ISSQN – Ausência de Notas Fiscais de Serviços, Livro
Fiscal e Guia de Recolhimento com Inexistência de
Resultado Econômico – Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto a preliminar de nulidade do AIIM 2444 -
série “C”, por maioria, acatada parcialmente para
reconhecer que a apresentação de guia de recolhimento com
inexistência de resultado econômico, constante do item
“3” do auto de infração, não consta como obrigatória nas



disposições da lei 8.230/94. Vencido o voto divergente da
Dra.  Patrícia de Camargo Margarido, que admitia a
obrigatoriedade de apresentação.  Com relação ao mérito,
por maioria, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, vencido o voto divergente de lavra do Dr.
Marcelo Vida da Silva, pelo entendimento de que a
correção monetária aplicada na atualização dos valores
das multas teve como base legal  as leis municipais
8.230/94 e 8.720/95.(Protoc.nº 38990/01- C.C.C.- Centro
de Ciências e Cultura- Relator- Dagoberto Silvério da
Silva- 3ª Câmara- DOM 22/03/06)

ISSQN – Ausência de Notas Fiscais de Serviços, Livro
Fiscal e Guia de Recolhimento com Inexistência de
Resultado Econômico – Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto a preliminar de nulidade do AIIM 2445 -
série “C”, por maioria, acatada parcialmente para
reconhecer que a apresentação de guia de recolhimento com
inexistência de resultado econômico, constante do item
“3” do auto de infração, não consta como obrigatória nas
disposições da lei 8.230/94. Vencido o voto divergente da
Dra. Patrícia de Camargo Margarido, que admitia a
obrigatoriedade de apresentação.  Com relação ao mérito,
por maioria, conhecido e negado provimento ao recurso
voluntário, vencido o voto divergente de lavra do Dr.
Marcelo Vida da Silva, pelo entendimento de que a
correção monetária aplicada na atualização dos valores
das multas teve como base legal, as leis municipais
8.230/94 e 8.720/95.(Protoc.nº 38991/01- C.C.C. Centro de
Ciências e Cultura- Relator- Dagoberto Silvério da Silva-
3ª Câmara- DOM 22/03/06)

ISSQN – Ausência de Notas Fiscais de Serviços, Livro
Fiscal e Guia de Recolhimento com Inexistência de
Resultado Econômico – Recurso Voluntário.
Decisão: Quanto a preliminar de nulidade do AIIM 2446 -
série “C”, por maioria, acatada parcialmente para
reconhecer que a apresentação das  guias de recolhimento
com inexistência de resultado econômico, constante do
item “2” do auto de infração, não consta como obrigatória
nas disposições da lei 8.230/94. Vencido o voto
divergente da Dra. Patrícia de Camargo Margarido, que



admitia a obrigatoriedade de apresentação.  Com relação
ao mérito, por maioria, conhecido e negado provimento ao
recurso voluntário, vencido o voto divergente de lavra do
Dr. Marcelo Vida da Silva, pelo entendimento de que a
correção monetária aplicada na atualização dos valores
das multas teve como base legal, as leis municipais
8.230/94 e 8.720/95.(Protoc.nº 38992/01- C.C.C. Centro de
Ciências e Cultura- Relator- Dagoberto Silvério da Silva-
3ª Câmara- DOM 22/03/06)

IPTU – Pedido de Juntada de Laudo Pericial – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, diante da impropriedade
recursal, não conhecido o recurso voluntário, por
entender que a matéria tratada nestes autos refoge à
competência da JRT, a vista do que dispõe o artigo 3º da
lei municipal 11.109/01 c.c. artigo 60 do mesmo
dispositivo legal. Determinada a  juntada deste
protocolado ao processo originário de
impugnação.(Protoc.nº 22122/02- Osvaldo Bernardo-
Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 22/03/06)

IPTU – Pedido de Juntada de Laudo Pericial – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, diante da impropriedade
recursal, não conhecido o recurso voluntário, por
entender que a matéria tratada nestes autos refoge à
competência da JRT, a vista do que dispõe o artigo 3º da
lei municipal 11.109/01 c.c. artigo 60 do mesmo
dispositivo legal. Determinada a  juntada deste
protocolado ao processo originário de
impugnação.(Protoc.nº 21175/02- Osvaldo Bernardo-
Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 22/03/06)

IPTU – Pedido de Juntada de Laudo Pericial – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, diante da impropriedade
recursal, não conhecido o recurso voluntário, por
entender que a matéria tratada nestes autos refoge à
competência da JRT, a vista do que dispõe o artigo 3º da
lei municipal 11.109/01 c.c. artigo 60 do mesmo
dispositivo legal. Determinada a  juntada deste



protocolado ao processo originário de
impugnação.(Protoc.nº 23840/02- Ernesto Lisboa Neto-
Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª Câmara- DOM 22/03/06)

IPTU – Intempestividade na 1ª Instância – Erro de Fato –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário,  no que diz respeito ao requisito da
tempestividade, porém, para evitar supressão de instancia
quanto ao mérito,  foi negado provimento, com
determinação de remessa dos autos à 1a. Instância com
determinação de juntada ao protocolado nº 67.972/98,
diante da ocorrência do trânsito em julgado da decisão
proferida naquele processo aos 15/07/2005, havido entre
as mesmas partes e com o mesmo objeto, que reconheceu a
existência de erro de fato na classificação do código
cartográfico do imóvel, sua correção pela SEPLAMA,
passando de 3433.23.87.0492 para 3433.23.36.0788, e
atribuição de correto valor do metro quadrado do terreno,
constante do Mapa de Valores do Município, para o imóvel
codificado sob o nº 055.81.568-03, observando-se as
disposições dos artigos 145, 149 e 173 do CTN.(Protoc.nº
10/16726/03- Mário Rubens Paradella- Relator- Edson Vilas
Boas Orrú-3ª Câmara- DOM 22/03/06)

IPTU – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo –
Intempestividade na 1ª Instância – Erro de Fato - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, quanto aos lançamentos do IPTU
dos exercícios de 2002 e 2003, conhecido e negado
provimento ao recurso voluntário, para manter a decisão
de 1ª instância que não conheceu das impugnações
interpostas, por intempestivas, nos termos do artigo 70,
I, da lei municipal 11.109/01. Quanto à taxa de coleta,
remoção e destinação de lixo, dos exercícios de 1997 a
2003, mantida a decisão de 1ª. instância, para anular os
referidos lançamentos haja vista a informação constante
dos autos sobre a não prestação dos serviços, naquele
período, restabelecendo o lançamento da referida taxa
para o exercício de 2004, quando iniciou-se a prestação
do serviço, nos termos da lei municipal 6355/90 e
alterações.(Protoc.nº 18990/02- Oliveira Lima



Empreendimentos e Comércio Ltda- Relator- Edson Vilas
Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 22/03/06)

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
24,4338 UFIC’s/m2, referente ao imóvel codificado sob o nº
055.089.623-03, 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 13676/00-
Siderley Corso/ Willian Walter Hook- Relator- Edson Vilas
Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 22/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Extinção do Crédito
Tributário – Pagamento - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, ante
a extinção do crédito tributário respectivo pelo
pagamento, nos termos dos artigos 156, I, 145, III e 149,
VIII do CTN.(Protoc.nº 10/61533/04- Condomínio Civil do
Shopping Center Iguatemi Campinas- Relatora- Patrícia de
Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Quitação Parcial –
Comprovação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que diante do documental ofertado pela
contribuinte, determinou a retificação do lançamento do
ISSQN, por responsabilidade solidária, de 22.027,0176
UFIR’s para 2.339,2068 UFIR’s, referente ao imóvel
codificado sob nº 055.020.262/02, e notificação nº
200.001.473, nos termos do artigo 149, VIII do
CTN.(Protoc.nº 74903/00- Rio Construtora e Agropecuária
Ltda- Relator- Dagoberto Silvério da Silva- 3ª Câmara-
DOM 31/03/06)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência – Redução
Legal da Base de Cálculo - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária,
referente ao imóvel codificado sob nº 048.63.055/02 e
notificação nº 960.000.178, com reconhecimento parcial da
decadência (art. 63 da Lei Municipal 11.109/01),
benefício de redução da base de cálculo em 50% (Lei
Municipal 8.275/95), nos termos do artigo 149, VIII do
CTN c.c. artigo 173 do mesmo dispositivo legal.(Protoc.nº
51615/00- Gladis Marina Eckert- Relator- Dagoberto
Silvério da Silva- 3ª Câmara- DOM 31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Duplicidade de
Decisão de 1a Instância – Nulidade – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, declarada nula a decisão
proferida pela 1a instância proferida em 03/09/2002 (fls.
19), diante da inconteste validade da decisão já
prolatada em 20/12/1995 (fls. 06),  com  o propósito de
evitar a subversão da ordem processual. Nestes termos,
houve preclusão recursal, conforme dispunha o Decreto
11.794/95, em seus artigos 176 c.c. artigo 160 do RISS.
Por unanimidade, não conhecido o recurso interposto por
conta de sua intempestividade.(Protoc.nº 20088/95- Paulo
Joaquim Martins Ferraz- Relator- Dagoberto Silvério da
Silva- 3ª Câmara- DOM 31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência – Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento da
notificação de lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, nº 220.001.257, referente ao imóvel codificado
sob nº 042.167.099/02, diante da decadência do direito da
Fazenda Municipal em exigir o ISSQN Responsabilidade
Solidária  nos termos do artigo 149, VIII do CTN c.c.
artigo 173, I do mesmo dispositivo legal.(Protoc.nº



10/14469/04- Ércio Tranquili- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Intempestividade na 1a Instância – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter na íntegra a decisão
de 1a instância administrativa, que não conheceu a
impugnação por estar intempestiva, nos termos dos artigos
34, 198 e 222 da lei municipal 5.626/85 (CTM), mantendo
inalterado o lançamento do exercício de 2000, referente
ao IPTU e à taxa de coleta, remoção e destinação de
lixo(Protoc.nº 54006/00- Durval Otero- Relatora- Patrícia
de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Intempestividade na 1a Instância – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter na íntegra a decisão
de 1a instância administrativa, que não conheceu a
impugnação por estar intempestiva, nos termos dos artigos
34, 198 e 222 da lei municipal 5.626/85 (CTM), mantendo
inalterado o lançamento do exercício de 2000, referente
ao IPTU e à taxa de coleta, remoção e destinação de
lixo(Protoc.nº 53456/00- Durval Otero- Relatora- Patrícia
de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM- 31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária– Extinção pelo
Pagamento – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao Recurso de Ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento da
notificação de lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, nº 220.002.004, tendo em vista a apresentação
das notas fiscais de serviços, cujo imposto foi
devidamente recolhido e das guias de recolhimento de
contribuição previdenciária relativas à mão-de-obra
própria utilizada na obra, sobre a qual não incide o
ISSQN, nos termos do artigo 156, I, CTN, artigo 45,
parágrafo único, I, lei 5626/85, CTM, revogado pelo
artigo 10, I da lei municipal 8.230/94.(Protoc.nº



10/71837/04- Metrum Empreendimento e Construção Ltda-
Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Inexistência dos Requisitos do Artigo 32 do CTN –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, para manter na íntegra a decisão de
1a instância que determinou o cancelamento do lançamento
do IPTU e das taxas imobiliárias a partir do exercício de
2000, por constatação da inexistência dos requisitos do
artigo 32 do CTN quanto aos imóveis codificados sob os
números 055.015.128/3, 055.002.303/3, 055.004.971/3,
055.004.963/3, 055.2.297/3 e 055.2.298/3, até que se
altere a condição dos imóveis em questão.(Protoc.nº
14364/00- Shunzo Sakuma- Relator- Ari de Oliveira Pinto-
3ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Valor m2 de construção e terreno – Classificação
do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que decidiu pela revisão do
lançamento do IPTU para o exercício de 1998 do código de
imóvel nº 036.847.000/02, definindo as alterações de tipo
/ padrão / sub padrão de F-2.0 para E-2.0 e do ano base
de depreciação de 1971 para 1984, apuradas pelos
procedimentos da CSFI-DRI em vistoria fiscal, nos termos
da lei nº 8.240/94, e alterações, e artigo 149, VIII, do
CTN, mantendo-se os demais dados inalterados, inclusive
os lançamentos das Taxas Imobiliárias.(Protoc.nº
13734/98- Camanducaia S/A- Relator- Carlos Alberto dos
S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor Venal – Alteração do m2 de
terreno – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, alterando-se a partir do exercício
de 2000 o lançamento do IPTU do código de imóvel nº
055.072.433/03, com alteração do valor do m2 de terreno
para 72,1048 UFIR/m2, apurado pelo Laudo de Avaliação da
SEPLAMA, nos termos dos artigos 145 a 149 do CTN e com
base na Lei nº 9.927/98, vigente à época do lançamento,



mantendo-se os demais dados inalterados, inclusive os
lançamentos das Taxas Imobiliárias.(Protoc.nº 27600/00-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor Venal – Alteração do m2 de
terreno – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que decidiu pela manutenção do valor do m2 de
terreno para o lançamento do IPTU de 2001 do código de
imóvel nº 055.057.447/03 por encontrar-se de acordo com
o Mapa de Valores, conforme Laudo de Avaliação da
SEPLAMA, e nos termos da lei nº 9.927/98, com as
alterações subseqüentes pelas Leis 10.400/99 e
10.736/00, bem como pelo fato do lançamento estar em
conformidade ao artigo 142 do CTN.(Protoc.nº 12520/01-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor Venal – Alteração do m2 de
terreno – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que decidiu pela manutenção do valor do m2 de
terreno para o lançamento do IPTU de 2002 do código de
imóvel nº 055.057.447/03 por encontrar-se de acordo com
o Mapa de Valores, nos termos da lei nº 9.927/98, com as
alterações subseqüentes e demais legislação vigente, bem
como pelo fato do lançamento estar em conformidade ao
artigo 142 do CTN.(Protoc.nº 16771/02- Indasta Comércio
de Materiais para Construção Ltda- Relator- Gislaine
T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Área Construída
Inexistente – Decisão em outro Protocolo - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se o lançamento contido
na Notificação nº 990.002.579, em virtude de ausência de
fato gerador para constituição do crédito tributário
motivado pelo erro de fato, diante das informações



apuradas nos protocolos nºs 8100331/97 e 73.290/98, com
fundamento nos artigos 145 a 149, VIII, do
CTN.(Protoc.nº 73766/99- João Maurício Carrasco
Altemani- Relator- José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM
31/03/06)

IPTU – Imunidade Tributária – Instrumento Público
lavrado no Cartório de Notas – Classificação no Ativo
Imobilizado - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher o pedido de
reconhecimento de imunidade tributária de IPTU para os
códigos de imóvel nºs 042.024.158/02 (fl.300) e
042.024.330/02 (fl.382), a partir do exercício de 1996,
tendo em vista que a entidade atendeu os requisitos
contidos no artigo 150, VI, “a”, § 2º da CF/88.(Protoc.
nº 7967/96- Conselho Regional de Farmácia do Estado de
São Paulo- Relator- José Antônio Khattar- 2ª Câmara- DOM
31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 220.000.715, retornando-se ao órgão
competente para as providências cabíveis quanto à
retificação do lançamento, nos termos dos artigos 145 a
149, VIII, do CTN.(Protoc.nº 10/24773/03- Monir Goraieb-
Relatora- Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Lançamento Englobado – Desmembramento em Unidades
Imobiliárias – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pelo desmembramento
em unidades autônomas a partir do exercício de 1999 do
código de imóvel (englobado) nº 055.073.665/02, de
acordo com os procedimentos da CSFI-DRI em vistoria
fiscal, nos termos do artigo 30 do CTM e na Lei nº
9.927/98.(Protoc.nº 63883/98- Mauro Bordon- Relator-



João Batista Borges- 2ª Câmara- DOM- 31/03/06)

IPTU – Valor Venal e Área Construída – Vistoria
realizada em outro Protocolo – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido do
código de imóvel nº 039.643.000/02, tendo em vista as
alterações propostas no protocolo nº 9.457/59, nos
termos das Leis nºs 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº
10/9247/03-Seller MNT Magazine Ltda- Relator- João
Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Área Construída – Erro de fato – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que não conheceu a impugnação,
porquanto estava intempestiva, mas determinou de ofício
a revisão do lançamento de IPTU e Taxa de Lixo a partir
do exercício de 2002 do código de imóvel nº
042.001.060/02, com alteração da área construída para
236,31 m2, classificação do tipo / padrão / sub padrão
para A-2.8 e ano base de depreciação para 1998, apuradas
pelos procedimentos da CSFI-DRI em vistoria fiscal, nos
termos da Lei nº 9.927/98 e 11.109/01.(Protoc.nº
33301/00- Antônio Alves Pimenta- Relator- Roberto Palma-
2ª Câmara- DOM 31/03/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que decidiu pela revisão
parcial da base de cálculo e do valor lançado da
notificação nº 220.001.303, com alteração de
enquadramento na Pauta Fiscal, pela comprovação dos
serviços contratados por notas fiscais de serviço com as
guias de recolhimento do ISSQN e pelas GRPS de mão de
obra própria, nos termos do artigo 149, VIII, do
CTN.(Protoc.nº 10/18382/04- Barros Pimentel Eng. e Com.
Ltda.- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)



IPTU – Juntada de Laudo em 1ª instância – Impossibilidade
de análise em 2ª instância – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, por entendê-lo impróprio e fora da alçada da
JRT, nos termos do artigo 3º da lei nº 11.109/01 c.c com
o artigo 60 do mesmo diploma legal, retornando à 1ª
instância para que seja juntado todo documental ao
protocolo de impugnação nº 13.326/02, e que neste
prossiga até seus ulteriores termos, se o caso.(Protoc.nº
19512/02- Belarmino da Assunção Marta Júnior- Relator-
Carlos Alberto dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
subpadrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.359-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14720/03- Célia Cândida Dias
Simões Dias- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.294-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14724/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de



primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
subpadrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.325-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14755/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.326-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14756/03- Arcel S/A
Emprendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 31/03/06).

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.330-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14761/03- Arcel S/A Empreendiementos e
Participações- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº



042.134.350-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14783/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.295-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.
nº 10/14725/06- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.298-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14728/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.314-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.



(Protoc.nº 10/14738/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.316-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14746/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.323-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14753/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
subpadrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.349-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14782/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- José Norival Munhoz- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para os imóveis codificados sob o nº
042.134.293-02 a 042.134.371-02, por encontrarem-se
corretamente constituídos em consonância com as
disposições da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01.(Protoc.nº 12832/02- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 31/03/06).

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.357-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14791/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.360-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14792/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
subpadrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.361-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14793/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.353-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14785/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo hígida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.363-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições da lei municipal
9.927/98 e alterações e lei municipal 11.111/01.
(Protoc.nº 10/14795/03- Arcel S/A Empreendimentos e
Participações- Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara-
DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de



primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.327-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14757/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
subpadrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.328-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 14/14759/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.329-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14760/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações-  Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.331-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14762/03- Arcel S/A



Empreendimentos e Participações- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.335-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14767/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.343-02, por encontrarse corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14776/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte e manteve o valor venal a partir da
classificação do imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.351-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14784/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte e manteve o valor venal a partir da
classificação do imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.355-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14789/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte e manteve o valor venal a partir da
classificação do imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.368-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14800/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte e manteve o valor venal a partir da
classificação do 8 Campinas, sexta-feira, 31 de março de
2006 Diário Oficial imóvel no tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.309-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14743/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira



instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte e manteve o valor venal a partir da
classificação do imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.362-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14794/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte e manteve o valor venal a partir da
classificação do imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.319-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14749/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 31/03/06)

IPTU – Valor do m2 de Terreno – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento parcial ao
recurso voluntário, alterando os valores do m2 de terreno
localizados na Rua Nova Granada, códigos de contribuinte
055.057.452, 055.057.456, 055.057.455, 055.057.454,
055.057.453, 055.072.433, 055.057.451, 055.057.450,
055.057.449, 055.057.448, 055.057.446, 055.057.445,
055.057.444, todos receita 03, com base nos artigos 145,
inciso I e 149, inciso I do CTN e no artigo 1º, §§ 4º e
5º da lei municipal 9.927/98, lastreado pelo laudo
elaborado pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
Imobiliária (CSAI/SEPLAMA), aplicando-se o valor de
72,1048 UFIR/m2 de terreno, nos exercícios de 1999 a
2005, vez que o Mapa de Valores instituído pela lei
9.927/98, vigeu durante este período. O terreno de lote
número 04, quadra 24, quarteirão 882, cujo código é
055.057.447 não foi contemplado por tal redução, conforme
laudo da CSAI/SEPLAMA, fls. 58 dos autos.(Protoc.nº
8249/99- Indasta Com. de Materiais para Construção Ltda-



Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 12/04/06)

ISSQN – AIIM – Ausência de Recolhimento - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que deferiu parcialmente a impugnação do
contribuinte e determinou a retificação do AIIM nº 613 –
série “C”, lavrado em 27/08/2001, nos exatos termos do
disposto nos artigos 145 e 149, VIII da lei 5.172/66
(CTN), fixando o crédito tributário ao valor
correspondente a 113.599,7149 UFIC.(Protoc.nº 55918/01-
Ediza Engenharia Ltda- Relator- Carlos Eduardo de
Oliveira- 1ª Câmara- DOM 12/04/06)

ISSQN por Responsabilidade Solidária – Área Construída a
Tributar - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que deferiu a revisão do lançamento do
ISSQN, por responsabilidade solidária, empreendida pela
notificação nº 990.001.417, retificando a área
construída de 2.358,14m2 para 1.944,10m2 e a área a
tributar de 1.202,14m2 para 788,10m2, com valor
correspondente a 9.201,4125 UFIC, nos exatos termos do
disposto no artigo 149, VIII da lei 5.172/66
(CTN).(Protoc.nº 27577/78- FM Import Com. e Importação
Ltda- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara-
DOM 12/04/06)

ISSQN por Responsabilidade Solidária – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que deferiu, de ofício, a retificação da
notificação nº 990.000.950, referente ao lançamento do
ISSQN, por responsabilidade solidária, fixando o crédito
tributário em 39.181,2487 UFIC, nos exatos termos do
disposto no artigo 149, VIII da lei 5.172/66
(CTN).(Protoc.nº 34976/02- Instituto São José de Educ. e
Instrução- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 12/04/06)



ISSQN – AIIM – Ausência de Recolhimento – Local da
Prestação dos Serviços - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que cancelou o AIIM nº 1.103 – série
“C”, lavrado em 12/08/2003, tendo em vista não restar
comprovado que os serviços foram realizados no Município
de Campinas, nos exatos termos do disposto nos artigos
145 e 149, VIII da lei 5.172/66 (CTN), respeitado os
termos do artigo 26, inciso I, da lei municipal
11.109/01.(Protoc.nº 10/43559/03- ETS Eletronic Test
Services S/C Ltda- Relator- José Norival Munhoz- 1ª
Câmara- DOM 12/04/06)

ISSQN – AIIM – Ausência de Recolhimento – Local da
Prestação dos Serviços - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que cancelou o AIIM nº 1.104 – série
“C”, lavrado em 12/08/2003, tendo em vista não restar
comprovado que os serviços foram realizados no Município
de Campinas, nos exatos termos do disposto no artigo
149, VIII da lei 5.172/66 (CTN), respeitado os termos do
artigo 26, inciso I, da lei municipal
11.109/01.(Protoc.nº 10/43560/03- ETS Eletronic Test
Services S/C Ltda- Relator- José Norival Munhoz- 1ª
Câmara- DOM 12/04/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado / Pensionista –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na sua totalidade a
decisão de 1ª instância administrativa, que indeferiu o
pedido de isenção do IPTU/2004 relativo ao código do
imóvel nº 026.135.000/02, por não restarem comprovadas
no prazo legal a condição de proprietária do imóvel, nem
a condição de pensionista, além de não ter comprovado o
domicílio no imóvel e de não ter providenciado a
alteração cadastral, descumprindo os requisitos dos
artigos 4º e 7º da lei municipal 11.111/01 c.c. o item 9
da Instrução Normativa nº 001/2003, e item I da Relação
de Documentos Exigidos anexa à IN 001/2003.(Protoc.nº



10/24447/03- Eunice de Almeida Regi- Relatora- Adriana
de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 12/04/06)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, declarando nula a decisão de
primeira instância administrativa, referente ao imóvel
048.027.300- receita 02 – IPTU 2002, 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
13301/02- Dirceu Pierrô Junior- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 12/04/06)

IPTU – Valor do m2 de Terreno – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, dado provimento ao recurso
voluntário, alterando os valores do m2 de terreno do
loteamento denominado Jardim Monte Líbano, com base nos
artigos 145, inciso I e 149, inciso I do CTN e no artigo
1º, §§ 4º e 5º da lei municipal 9.927/98, lastreado pelo
laudo elaborado pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
Imobiliária (CSAI/SEPLAMA), aplicando-se nos exercícios
de 1999 a 2005, vez que o Mapa de Valores instituído pela
lei 9.927/98, vigeu durante este período. (Protoc.nº
19938/99- Espólio de José Rezek Andery- Relator- João
Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 12/04/06)

ISSQN – AIIM – Ausência de Recolhimento – Recurso de
Ofício e Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator, com
a declaração de voto do Dr Carlos Eduardo de Oliveira,
conhecido e negado provimento aos recursos de ofício e
voluntário, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que deferiu parcialmente a impugnação do
AIIM nº 2324 – série “B”, lavrado em 27/09/1997, pela
falta de recolhimento do ISSQN, reduzindo a penalidade
aplicada para 60%, nos exatos termos das leis municipais
9.921/97 e 9.577/97 c.c. artigo 106, II, c da lei
5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 19688/97- Dechichi Comp.
Gráfica e Com. Ltda- Relator- JoãoCarlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 12/04/06)



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, do artigo 13 do CPC e
artigo 21 da Lei Municipal 11.109/01. Regularizado o
vício, os autos devem retornar à primeira instância para
apreciação do mérito.(Protoc.nº 10727/02- Pro Food
Comércio de Alimentos Ltda- Relator- Marcelo Vida da
Silva- 3ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Restituição de Crédito Tributário – Falta de
Qualificação – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter na íntegra a decisão
de 1a instância administrativa, que não conheceu do
pedido de restituição de crédito tributário, por falta
de qualificação do requerente, conforme o artigo 200, I
da Lei Municipal 5.626/85 (CTM), bem como os artigos 21
e 38, inciso II, da Lei Municipal 11.109/01 e item 02 da
Instrução Normativa 05/2002, sem prejuízo de nova
propositura do pedido, observado o prazo do artigo 168
do CTN.(Protoc.nº 10/21302/02- José Maria Martins-
Relatora – Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM
13/04/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Cancelamento de
Notificação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento da
notificação 220.000.715, referente ao lançamento do
ISSQN, por responsabilidade solidária, nos exatos termos
do disposto nos artigos 145, III e 149, VIII da lei
5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/9264/04- Mog Comercial e
Construtora Ltda- Relatora- Patrícia de Camargo
Margarido- 3ª Câmara- DOM 13/04/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Cancelamento de
Notificação - Recurso de Ofício.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento da
notificação 220.002.306, referente ao lançamento do
ISSQN, por responsabilidade solidária, nos exatos termos
do disposto nos artigos 145, III e 149, VIII da lei
5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/12755/05- Alpamar
Administração de Hotéis Ltda- Relatora- Patrícia de
Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 13/04/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Cancelamento de
Notificação - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou o cancelamento da
notificação 220.002.307, referente ao lançamento do
ISSQN, por responsabilidade solidária, nos exatos termos
do disposto nos artigos 145, III e 149, VIII da lei
5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/12760/05- Alpamar
Administração de Hotéis Ltda- Relatora- Patrícia de
Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
e determinando a reclassificação do imóvel como tipo /
padrão / sub padrão A-3.6 a partir do exercício de
1997.(Protoc. nº 49376/96- Eneida Ramalho de Paula-
Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.312/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela
CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrarse
corretamente constituído em consonância com as
disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14737/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-



Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM
13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.307/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela
CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrarse
corretamente constituído em consonância com as
disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14742/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Flávio Antônio Baptista- 1ª  Câmara- DOM
13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.315/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela
CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrarse
corretamente constituído em consonância com as
disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14739/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Flávio Antônio Baptista- 1ª Câmara- DOM
13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.371/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela
CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrarse
corretamente constituído em consonância com as



disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14803/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM
13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.344/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela
CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrarse
corretamente constituído em consonância com as
disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14777/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM
13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.333/02 e manteve o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0 para a unidade imobiliária autônoma, apurado pela
CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por encontrarse
corretamente constituído em consonância com as
disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14765/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM
13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.296/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-



3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14726/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.340/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14773/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM  13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.324/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14754/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.334/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e



alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14766/03- Arcel S/A Empeendimentos e Participações-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.339/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14772/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do lançamento do código de imóvel nº
042.134.345/02 mantendo o tipo / padrão / sub padrão D-
3.0, apurado pela CSFI-DRI no preenchimento da PIC, e por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições vigentes da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/14778/03- Arcel S/A Empreendimentos e Participações-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.299-02, por encontrarem-se corretamente
constituídos em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01. (Protoc.nº 10/14729/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.305-02, por encontrarem- se corretamente
constituídos em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01. (Protoc.nº 10/14734/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
2.134.346-02, por encontrarem-se corretamente
constituídos em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14779/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.364-02, por encontrarem-se corretamente
constituídos em consonância com as disposições da lei 31
Diário Oficial Campinas, quinta-feira, 13 de abril de
2006 municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01. (Protoc.nº 10/14796/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.366-02, por encontrarem-se corretamente
constituídos em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01. (Protoc.nº 10/14798/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
42.134.370-02, por encontrarem-se corretamente
constituídos em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01. (Protoc.nº 10/14802/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.313-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14745/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Antônio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a



impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.303-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14733/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.304-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14740/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.308-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14735/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.293-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14723/03- Arcel S/A



Empreendimentos e Participações- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.302-02, por encontrar-se corretamente constituído
em consonância com as disposições das leis municipais
9.927/98 e 11.111/01. (Protoc.nº 10/14732/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação do lançamento do IPTU para o
exercício de 2003 do código de imóvel nº 042.134.342/02,
ratificando a classificação do tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, nos termos da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01, mantendo-se os
demais dados inalterados, inclusive os lançamentos das
Taxas Imobiliárias. (Protoc.nº 10/14775/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Alberto
dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação do lançamento do IPTU para o
exercício de 2003 do código de imóvel nº 042.134.336/02,
ratificando a classificação do tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, nos termos da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01, mantendo-se os
demais dados inalterados, inclusive os lançamentos das
Taxas Imobiliárias. (Protoc.nº 10/14768/03- Arcel S/A



Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Alberto
dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação do lançamento do IPTU para o
exercício de 2003 do código de imóvel nº 042.134.356/02,
ratificando a classificação do tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, nos termos da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01, mantendo-se os
demais dados inalterados, inclusive os lançamentos das
Taxas Imobiliárias. (Protoc.nº 10/14790/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Carlos Alberto
dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação do lançamento do IPTU para o
exercício de 2003 do código de imóvel nº 042.134.367/02,
ratificando a classificação do tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, nos termos da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01, mantendo-se os
demais dados inalterados, inclusive os lançamentos das
Taxas Imobiliárias. (Protoc.nº 10/14799/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Carlos Alberto
dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação do lançamento do IPTU para o
exercício de 2003 do código de imóvel nº 042.134.321/02,
ratificando a classificação do tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, nos termos da lei municipal 9.927/98 e



alterações e lei municipal 11.111/01, mantendo-se os
demais dados inalterados, inclusive os lançamentos das
Taxas Imobiliárias. (Protoc.nº 10/14751/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Alberto
dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação do lançamento do IPTU para o
exercício de 2003 do código de imóvel nº 042.134.369/02,
ratificando a classificação do tipo / padrão / sub padrão
D-3.0, apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, nos termos da lei municipal 9.927/98 e
alterações e lei municipal 11.111/01, mantendo-se os
demais dados inalterados, inclusive os lançamentos das
Taxas Imobiliárias. (Protoc.nº 10/14801/03- Arcel S/A
Emprendimentos e Participações- Relator- Carlos Alberto
dos S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento do IPTU para o exercício de 2003 do
código de imóvel nº 042.134.297/02, e manteve o tipo /
padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade autônoma, nos
termos da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01. (Protoc.nº 10/14727/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Pariticipações- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento do IPTU para o exercício de 2003 do
código de imóvel nº 042.134.332/02, e manteve o tipo /
padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade autônoma, nos
termos da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01. (Protoc.nº 10/14764/03- Arcel S/A



Empreendimentos e Participações- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento do IPTU para o exercício de 2003 do
código de imóvel nº 042.134.310/02, e manteve o tipo /
padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade autônoma, nos
termos da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01. (Protoc.nº 10/14736/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento do IPTU para o exercício de 2003 do
código de imóvel nº 042.134.306/02, e manteve o tipo /
padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade autônoma, nos
termos da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01. (Protoc.nº 10/14741/03- Arcel
Empreendimentos e Participações- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento do IPTU para o exercício de 2003 do
código de imóvel nº 042.134.311/02, e manteve o tipo /
padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade autônoma, nos
termos da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01.(Protoc.nº 10/14744/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
mas negado provimento, mantendo a decisão de primeira



instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento do IPTU para o exercício de 2003 do
código de imóvel nº 042.134.318/02, e manteve o tipo /
padrão / sub padrão D-3.0 para a unidade autônoma, nos
termos da lei municipal 9.927/98 e alterações e lei
municipal 11.111/01. (Protoc.nº 10/14748/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 13/04/06)

IPTU – Taxas Imobiliárias - Anulação de Decisão –
Inaplicabilidade do artigo 39 da lei 11.109/01 – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão recorrida, com
base nos artigos 96 do CTN e 74 da lei municipal
11.109/01, por equivocada a apreciação e aplicação do
artigo 39 da referida lei, determinando o retorno à 1ª
instância para que seja anexado ao protocolo 13.055/01,
do mesmo recorrente e com o mesmo objeto, para que seja
proferido novo julgamento e suspensão da exigência do
crédito tributário.(Protoc.nº 11307/02- Nilton César
Ruiz Fernandes- Relator- Ari de Oliveira Pinto- 3ª
Câmara- DOM 27/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Área Construída - Valor
Venal - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que determinou a alteração da área
total construída para 547,56m2, atribuindo-se a
classificação e o ano base para depreciação
relativamente à área construída de cada um dos
pavimentos existentes no imóvel, conforme relatório de
decisão às fls. 34 e 35, nos termos do artigo 20 da lei
municipal 11.111/01 e IN-DRI/SMF nº 001/2004, devendo
ser emitido novo carnê de IPTU nos termos da lei
municipal 9.927/98 e alterações.(Protoc.nº 6052/02-
Rovilson Cleber Sprovieri- Relator- Ari de Oliveira
Pinto- 3ª Câmara- DOM 27/04/06)

IPTU – Taxas Imobiliárias – Vinculação de Box de Garagem
- Ilegalidade das Taxas – Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos do IPTU e
das taxas imobiliárias, referentes ao exercício de 2000,
com observação dos benefícios já concedidos através da
lei 10.464/00. Houve declaração de voto dos julgadores
Marcelo Vida da Silva e Ari de Oliveira Pinto,
acompanhando o voto do Sr. Relator.(Protoc.nº 10496/00-
Benedita Vera de Castro e Silva- Relator- Edson Vilas
Boas Orrú- 3ª Câmara- DOM 27/04/06)

IPTU – Intempestividade da Impugnação - Notificação via
Diário Oficial do Município  – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância, que deixou de conhecer do pedido de
impugnação ao lançamento tributário, por
intempestividade, conforme artigos 34, 198 e 222 da lei
municipal 5.626/85, CTM, mantendo o lançamento do IPTU e
Taxas Imobiliárias do exercício de 1999. Houve
declaração de voto do julgador Ari de Oliveira Pinto,
acompanhando o voto da Sra. Relatora.(Protoc.nº
79165/00- Empresa de Investimento de Campinas Ltda-
Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª Câmara- DOM
27/04/06)

ISSQN – Construção Civil - Responsabilidade Solidária -
Alteração da Base de Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator,
conhecido e negado provimento ao recurso de ofício,
mantendo na íntegra a decisão monocrática que deferiu a
retificação do lançamento do ISSQN - Responsabilidade
Solidária – Notificação nº 200.001.577, após comprovação
da inexistência parcial da base de cálculo a ser
tributada, fundamentado no artigo 149, VIII do
CTN.(Protoc.nº 74391/00- Construtora Coelho e
Incorporações Ltda- Relator- Dagoberto Silvério da
Silva- 3ª Câmara- DOM 27/04/06)

IPTU – Área Construída – Valor Venal - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão



monocrática de fls. 41, que deferiu a retificação do
lançamento do IPTU para o exercício de 2004 e seguintes,
alterando, com base em vistoria, o tipo / padrão / sub
padrão e ano base para depreciação para cada um dos
pavimentos do imóvel codificado sob o nº 042.155.800/02,
conforme leis municipais 9.927/98, 11.111/01, IN-DRI/SMF
nº 001/2004 e artigo 149, VIII do CTN.(Protoc.nº
05/429/04- Antonio Carlos Razza- Relator- Dagoberto
Silvério da Silva- 3ª Câmara- DOM 27/04/06)

ISSQN – Cancelamento de Inscrição – Regime de Ofício –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, no sentido de reformar a decisão de
1ª instância administrativa, para retificar a data de
encerramento das atividades do requerente para
15/03/1993, com as devidas conseqüências jurídicas de
tal reconhecimento, nos termos do artigo 149, VIII do
CTN.(Protoc.nº 59825/99- Antonio de Pádua Bermi-
Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª Câmara- DOM 27/04/06)

IPTU e Taxas – Restituição – Recolhimentos Não
Aproveitados nos Lançamentos das Unidades Autônomas –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que decidiu pela autorização da
restituição dos recolhimentos de IPTU e Taxas dos
exercícios de 1996 a 2000 do código de imóvel nº
055.066.736/03, no total de 18.593,3348 UFIC, nos termos
dos artigos 45 a 48 da Lei nº 11.109/2001 e artigos 165 a
169 da Lei nº 5.172/66 - CTN. (Protoc.nº 02972/02-
Georges Ibrahim Fayad Filho(Cond. Edif. Opus)- Relatora-
Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 28/04/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Construção Civil – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que confirmou o AIIM nº 3154 –
C, motivado pelo não recolhimento do ISSQN relativo às
Notas Fiscais elencadas, nos termos do artigo 31, I, da



Lei nº 8.230/94 c.c artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-
RISS  e artigo 30 da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº
10/16692/02- Sercatel Construções e Comércio Ltda-
Relator- Flávio Antônio Baptista- 2ª Câmara- DOM
28/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu as impugnações de
1999 e 2000 e deferiu a revisão de lançamento do
IPTU/2001 do código de imóvel nº 042.097.590/02, com
efeitos a partir do exercício de 2000, com alteração da
classificação do tipo / padrão / sub padrão para F-2.0,
apurada pelos procedimentos da CSFI-DRI em vistoria
fiscal, nos termos da Lei nº 9.927/98 e alterações, e
artigos 58 e 59 da Lei nº 11.109/2001 e artigo 149,
VIII, do CTN.(Protoc.nº 66309/99- José Augusto Lopes
Mônica- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 28/04/06)

IPTU – Intempestividade na 1ª Instância – Área com
Diretrizes Ambientais – Fato Gerador - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância que não conheceu da impugnação do
lançamento do IPTU do exercício de 2003, por estar
intempestiva, nos termos do artigo 70, I da Lei nº
11.109/01, e pelo fato da alteração das diretrizes
ambientais do imóvel só ter ocorrido em setembro de
2003, portanto após o fato gerador do lançamento do IPTU
2003,  observando o artigo 3º da Lei n º
11.111/01.(Protoc.nº 10/59174/03- Thiago Varejão
Fontoura- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
28/04/06)

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 do pedido de revisão do
lançamento do IPTU de 2002 do código de imóvel nº
012.771.000/02, 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 nº 11.109/01.(Protoc.nº 09267/02-
Firmino Costa Comercial e Adm. Ltda- Relator- José
Antonio Khattar- 2ª Câmara- DOM 28/04/06)

IPTU e Taxa de Sinistro – Classificação do Imóvel – Área
de Construção para Incidência - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento,
afastadas as preliminares de nulidade da decisão de 1ª
instância e do lançamento do carnê de IPTU/TAXAS da
emissão de 11/2000, nos termos do artigo 76 da Lei nº
11.109/2001, artigos 28,29 e 33 da Lei nº 5.626/85 e
artigo 142 do CTN. No mérito, também por unanimidade,
negado provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão de primeira instância administrativa, que
indeferiu a impugnação dos lançamentos de IPTU e Taxa de
Sinistro para o exercício de 2000, com lançamentos de
1998 e 1999, do código de imóvel do código de imóvel nº
036.847.000/02, de acordo com os elementos apurados nos
autos do protocolo nº 13.734/98, ratificando a
classificação do tipo / padrão / sub padrão em E-2.0, ano
de 1984 para depreciação e área total construída para
tributação de 8.974,21 m2, apurada pelos procedimentos da
CSFI-DRI em vistoria fiscal, nos termos da Lei nº
5.626/85, 6.361/90, 8.240/94 e 9.927/98, mantendo-se os
demais dados inalterados. Fica prejudicada a análise de
matéria constitucional na esfera administrativa nos
termos do artigo 73 da Lei nº 11.109/2001.(Protoc.nº
79955/00- Camanducaia S/A- Relator- Carlos Alberto S.T.
Maia- 2ª Câmara- DOM 28/04/06)

IPTU – Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, anulando a decisão de 1ª instância
administrativa, que interpretou o pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, de reconsideração da
inscrição em dívida ativa e sua cobrança extrajudicial



dos exercícios de 1998 e 1999, objetos de discussão no
protocolo 79.955/00 como sendo um pedido de revisão de
lançamento, recomendando-se ao Departamento de Receitas
Imobiliárias-DRI seja observado o comando contido no
artigo 151, III, da Lei nº 5.172/66 – CTN.(Protoc.nº
11787/02- Camanducaia S/A- Relator- Carlos Alberto dos
S.T. Maia- 2ª Câmara- DOM 28/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.295-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9425/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.302-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9432/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.305-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9435/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-



Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.306-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9436/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.307-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9437/04-
Arcel S/A- Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.321-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9451/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a



impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.296-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9426/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.293-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9423/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.308-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9438/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ªCâmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.310-02, por encontrar-se corretamente



constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9440/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.311-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9441/04- Arcel Empreendimentos e
Participações- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1 ª
Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.312-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc. nº 10/9442/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.338-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14771/03- Arcel S/A



Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.341-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14774/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.300-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14730/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.301-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14731/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.348-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/14781/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.352-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01(Protoc.nº 10/14786/03- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.323-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9453/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a



decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.327-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9457/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.346-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9476/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.347-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9477/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob



o nº 042.134.348-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9478/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Partipações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o valor venal a
partir da classificação do imóvel no tipo / padrão / sub
padrão D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.365-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14797/03-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relator-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o valor venal a
partir da classificação do imóvel no tipo / padrão / sub
padrão D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.347-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14780/03-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o valor venal a
partir da classificação do imóvel no tipo / padrão / sub
padrão D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.354-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis



municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14787/03-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o valor venal a
partir da classificação do imóvel no tipo / padrão / sub
padrão D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.337-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14769/03-
Arcel Empreendimentos e Participações- Relator-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o valor venal a
partir da classificação do imóvel no tipo / padrão / sub
padrão D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.317-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14747/03-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 29/04/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o valor venal a
partir da classificação do imóvel no tipo / padrão / sub
padrão D-3.0, imóvel com código de contribuinte sob o nº
042.134.320-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14750/03-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM- 29/04/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.358-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/14719/03-
Armindo Dias- Relator- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª
Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.355-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9485/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.359-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9489/04-
Célia Cândida Dias Simões Dias- Relatora- Adriana de
Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo



/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.367-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9497/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo íntegra a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.345-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições das leis
municipais 9.927/98 e 11.111/01.(Protoc.nº 10/9475/04-
Arcel S/A Empreendimentos e Participações- Relator-
Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.333-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9463/04- Arcel Empreendimentos e
Participações- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.334-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9464/04- Arcel S/A



Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.335-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9465/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
043.134.339-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9469/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e manteve o tipo / padrão /
sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob o nº
042.134.341-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9471/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Carlos Eduardo
de Oliveira- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.319-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9449/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.344-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9474/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.354-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9484/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a



decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.343-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9473/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.316-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9446/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- José Norival
Munhoz-1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o lançamento
com base em valor venal a partir da classificação do
imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-3.0, imóvel com
código de contribuinte sob o nº 042.134.315-02, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições das leis municipais 9.927/98 e
11.111/01.(Protoc.nº 10/9445/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o lançamento



com base em valor venal a partir da classificação do
imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-3.0, imóvel com
código de contribuinte sob o nº 042.134.317-02, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições das leis municipais 9.927/98 e
11.111/01.(Protoc.nº 10/9447/04- Arcel Empreendimentos e
Participações- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª
Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o lançamento
com base em valor venal a partir da classificação do
imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-3.0, imóvel com
código de contribuinte sob o nº 042.134.318-02, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições das leis municipais 9.927/98 e
11.111/01.(Protoc.nº 10/9448/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o lançamento
com base em valor venal a partir da classificação do
imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-3.0, imóvel com
código de contribuinte sob o nº 042.134.371-02, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições das leis municipais 9.927/98 e
11.111/01.(Protoc.nº 10/9501/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação do contribuinte e que manteve o lançamento



com base em valor venal a partir da classificação do
imóvel no tipo / padrão / sub padrão D-3.0, imóvel com
código de contribuinte sob o nº 042.134.365-02, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições das leis municipais 9.927/98 e
11.111/01.(Protoc.nº 10/9495/04- Arcel Empreendimentos e
Participações- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª
Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.300-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9430/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.325-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9455/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.332-02, por encontrar-se corretamente



constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9462/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.368-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9498/04- Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 13/05/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, mas negado provimento, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do contribuinte e manteve o tipo
/ padrão / sub padrão D-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.134.358-02, por encontrar-se corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei
municipal 9.927/98 e alterações e lei municipal
11.111/01.(Protoc.nº 10/9488/04- Armindo Dias- Relator-
João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 13/05/06- Errata-
16/05/06)

ISSQN – AIIM – Descumprimento de Obrigação Acessória -
Juntada de Documentos – Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa - - 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 1ª Câmara, que acatou a preliminar
de cerceamento de defesa por falta de oportunidade de



contraditório em decorrência de juntada de documentos
novos pelo Fisco após a impugnação, retornando o processo
à 1ª instância.(Protoc.nº 25627/01- Sibra Informática e
Serviços Ltda- Relator - Flávio Antônio Baptista-
Plenária- DOM 20/05/06)

IPTU – Impugnação Intempestiva - Recurso Voluntário
Tempestivo – Admissibilidade e conhecimento – 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, também por
unanimidade, foi dado provimento ao recurso de revisão a
fim de reformar a parte dispositiva do “decisum”, de
forma a conhecer o Recurso Voluntário, vez que atendidos
os pressupostos legais de admissibilidade, determinando,
outrossim, o retorno dos autos à 1ª Câmara, para que
proceda ao julgamento do mérito, evitando, assim, a
supressão de instância. (Protoc.nº 46532/00- Antônio
Eduardo Mucci- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira-
Plenária- DOM 20/05/06)

IPTU – Ilegitimidade da Requerente – Nulidade da
Decisão 1ª instância – 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 decidiu no sentido de: a) ser
decretada a nulidade contida no protocolo nº 29.030/99
a vista da ilegitimidade da requerente ; b) ser
decretada a nulidade da decisão de primeira instância
administrativa no protocolado nº 39.407/98; e c) ser
decretada a nulidade contida no protocolo nº 29.030/99
considerando que as razões da requerente não foram
apreciadas. (Protoc.nº 29030/99- Armazéns Gerais
Colúmbia S/A- Relator- Ari de Oliveira Pinto- Plenária-
DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso



voluntário por falta de objeto, com fundamento no artigo
267, VI do CPC, sendo extinto o processo, sem julgamento
do mérito. (Protoc.nº 12517/01- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário por falta de objeto, com fundamento no artigo
267, VI do CPC, sendo extinto o processo, sem julgamento
do mérito. (Protoc.nº 12518/01- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário por falta de objeto, com fundamento no artigo
267, VI do CPC, sendo extinto o processo, sem julgamento
do mérito. (Protoc.nº 12519/01- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário por falta de objeto, com fundamento no artigo
267, VI do CPC, sendo extinto o processo, sem julgamento
do mérito. (Protoc.nº 12521/01- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário por falta de objeto, com fundamento no artigo
267, VI do CPC, sendo extinto o processo, sem julgamento
do mérito. (Protoc.nº 12522/01- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário por falta de objeto, com fundamento no artigo
267, VI do CPC, sendo extinto o processo, sem julgamento



do mérito.(Protoc.nº 12523/01- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- José Antonio
Khattar- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado conhecimento ao recurso
voluntário, pelo fato do objeto deste processo já estar
resolvido no protocolo 8.249/99.(Protoc.nº 12526/01-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado conhecimento ao recurso
voluntário, pelo fato do objeto deste processo já estar
resolvido no protocolo 8.249/99.(Protoc.nº 12528/01-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado conhecimento ao recurso
voluntário, pelo fato do objeto deste processo já estar
resolvido no protocolo 8.249/99. (Protoc.nº 12529/01-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado conhecimento ao recurso
voluntário, pelo fato do objeto deste processo já estar
resolvido no protocolo 8.249/99.(Protoc.nº 12530/01-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado conhecimento ao recurso
voluntário, pelo fato do objeto deste processo já estar
resolvido no protocolo 8.249/99.(Protoc.nº 12531/01-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM



20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, negado conhecimento ao recurso
voluntário, pelo fato do objeto deste processo já estar
resolvido no protocolo 8.249/99. (Protoc.nº 10/21633/03-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relator- Flávio Antonio Baptista- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pelo fato de que a decisão proferida no
protocolo 8.249/99 teve o condão de provocar a
prejudicialidade da análise do presente
recurso.(Protoc.nº 16768/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pelo fato de que a decisão proferida no
protocolo 8.249/99 teve o condão de provocar a
prejudicialidade da análise do presente
recurso.(Protoc.nº 16769/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pelo fato de que a decisão proferida no
protocolo 8.249/99 teve o condão de provocar a
prejudicialidade da análise do presente recurso.
(Protoc.nº 16770/02- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- João Batista Borges- 2ª
Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pelo fato de que a decisão proferida no
protocolo 8.249/99 teve o condão de provocar a
prejudicialidade da análise do presente recurso.



(Protoc.nº 16772/02- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- João Batista Borges- 2ª
Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pelo fato de que a decisão proferida no
protocolo 8.249/99 teve o condão de provocar a
prejudicialidade da análise do presente recurso.
(Protoc.nº 16773/02- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- João Batista Borges- 2ª
Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pelo fato de que a decisão proferida no
protocolo 8.249/99 teve o condão de provocar a
prejudicialidade da análise do presente
recurso.(Protoc.nº 16774/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relator- João Batista
Borges- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, por julgá-lo prejudicado pela perda do
objeto (falta de interesse processual), considerando que
o pedido já foi satisfeito na decisão do protocolo
8.249/99. (Protoc.nº 16775/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relatora- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, por julgá-lo prejudicado pela perda do
objeto (falta de interesse processual), considerando que
o pedido já foi satisfeito na decisão do protocolo
8.249/99. (Protoc.nº 16776/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relatora- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso



voluntário, por julgá-lo prejudicado pela perda do
objeto (falta de interesse processual), considerando que
o pedido já foi satisfeito na decisão do protocolo
8.249/99. (Protoc.nº 16777/02- Indasta Comércio de
Matérias para Construção Ltda- Relatora- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, por julgá-lo prejudicado pela perda do
objeto (falta de interesse processual), considerando que
o pedido já foi satisfeito na decisão do protocolo
8.249/99. (Protoc.nº 16778/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relatora- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, por julgá-lo prejudicado pela perda do
objeto (falta de interesse processual), considerando que
o pedido já foi satisfeito na decisão do protocolo
8.249/99. (Protoc.nº 16779/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relatora- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, por julgá-lo prejudicado pela perda do
objeto (falta de interesse processual), considerando que
o pedido já foi satisfeito na decisão do protocolo
8.249/99. (Protoc.nº 16780/02- Indasta Comércio de
Materiais para Construção Ltda- Relatora- Gislaine
Terezinha Rubin Clark- 2ª Câmara- DOM 20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99. (Protoc.nº
10/21624/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)



IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99. (Protoc.nº
10/21625/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99. (Protoc.nº
10/21626/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99. (Protoc.nº
10/21627/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99. (Protoc.nº
10/21628/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99.(Protoc.nº
10/21629/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso



voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida no protocolado 8.249/99.( Protoc.nº
10/21630/03- Indasta Comércio de Materiais para
Construção Ltda- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
20/05/06)

IPTU – Falta de Qualificação - Impugnação apresentando
mais de um documento de formalização do crédito
tributário – Recurso Voluntário.
Decisão : Por unanimidade, conhecido e dado provimento
ao recurso voluntário no que se refere a preliminar,
declarando nula a decisão de primeira instância
administrativa, pois restou demonstrado que não houve
impugnação apresentando mais de um documento de
formalização do crédito tributário e não houve
oportunidade para saneamento da qualificação na
impugnação do lançamento de IPTU de 2002 do código de
imóvel 015.974.000/02, devendo o protocolado retornar ao
DRI, a fim de que seja proferida nova decisão acerca do
mérito e demais providências cabíveis, nos termos dos
artigos 2º, 21, 39, 53 a 56, § único, da Lei nº
11.109/2001, artigo 13 do CPC e Súmula 3 da
JRT.(Protoc.nº 9269/02- M.M.Administração e
Representações Ltda- Relatora- Gislaine T.R. Clark- 2ª
Câmara- DOM 27/05/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Falta de Recolhimento –
Comprovação de Serviços Prestados Fora do Município -
Recurso de Ofício.
Decisão : Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que retificou parcialmente o
AIIM nº 716 – série “C” -, diante da comprovação nos
autos de serviços prestados de vigilância e segurança
fora do município de Campinas, nos termos do artigo 31,
I, da Lei nº 8.230/94 c.c artigo 51 do Decreto nº
11.794/95-RISS e artigo 149, VIII, do CTN. (Protoc.nº
40517/02- Montreal Segurança e Vigilância Ltda- Relator-
José Antonio Khattar- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Não Apresentação de Documento Hábil de
Propriedade – Erro de Fato – Recurso Voluntário.



Decisão : Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa. Determino complementarmente o
retorno a 1ª instância para análise do mérito a fim de
confirmar seu real valor venal, em face das evidências
nos autos de erro de fato, que deve ser corrigido a
qualquer tempo pela autoridade lançadora, em atendimento
ao disposto no artigo 149, VIII, do CTN. (Protoc.nº
10/7585/03- Maria Aurora de Oliveira Evaristo- Relator-
Roberto Palma-2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Perda do Objeto – Laudo da Seplama - Recurso
Voluntário.
Decisão : Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006.
Quanto ao código de imóvel nº 055.057.447/03, conheço e
nego provimento ao recurso voluntário por não ter sido
contemplado com a revisão, conforme laudo da
CSAI/SEPLAMA, devendo ser mantido nos termos e condições
em que foi lançado para o exercício de 2000.(Protoc.nº
11896/00- Indasta Com.de Mats. para Construção Ltda-
Relator- Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006
para o código de imóvel nº 055.072.433/03. (Protoc.nº
16781/02- Indasta Com.Mats.Construção Ltda- Relator- Ivo
Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006
para o código de imóvel nº 055.057.444/03.(Protoc.nº
10/21620/03- Indasta Com.Mats. Construção Ltda- Relator-
Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)



IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006
para o código de imóvel nº 055.057.445/03.(Protoc.nº
10/21621/03- Indasta Com.Mats.Construção Ltda- Relator-
Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006
para o código de imóvel nº 055.057.446/03. (Protoc.nº
10/21622/03- Indasta Com.Mats.Construção Ltda- Relator-
Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006
para o código de imóvel nº 055.057.455/03.(Protoc.nº
10/21631/03- Indasta Com.Mats.Construção Ltda- Relator-
Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário devido a perda do objeto, respeitando a
decisão proferida pela 1ª câmara da E. JRT no
protocolado 8.249/99 e publicada o D.O.M de 12.04.2006
para o código de imóvel nº 055.057.456/03. (Protoc.nº
10/21632/03- Indasta Com.Mats.Construção Ltda- Relator-
Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 27/05/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de NFS e GRPS – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento à
preliminar de intempestividade da impugnação voluntária
suscitada pela Representação Fiscal. No mérito, por



unanimidade, conhecido e negado provimento ao recurso
oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do lançamento
do ISSQN, por responsabilidade solidária, da notificação
nº 990.000.362, com dedução de G.R.P.S. e Notas Fiscais
de Serviço, fixando o crédito tributário em 16.836,1515
UFIC, nos exatos termos do disposto no artigo 149, VIII
da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 77229/99- Alberto Carmo
Frazatto e Outro- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 31/05/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Decadência – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 200.001.600, retificando a área
construída tributável de 4.885,12m2 para 925,86m2,
fixando o crédito tributário em 14.116,8217 UFIC, nos
exatos termos do disposto nos artigos 149, VIII, e 173
da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 78971/00- Alphaville
Urbanismo S/A- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª
Câmara- DOM 31/05/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Proprietário do
Imóvel – Imunidade Tributária Não Aplicável - Redução da
Base de Cálculo – Decadência – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 960.001.338, retificando a área
construída tributável de 1.567,23m2 para 618,23 m2,
fixando o crédito tributário em 8.689,4268 UFIC, nos
exatos termos do disposto nos artigos 149, VIII, e 173,
I, da lei 5.172/66 (CTN) c.c artigo 11, I, da Lei
Municipal nº 8.230/94 e artigos 160 e 176 do Decreto
Municipal nº 11.794/95, não se enquadrando a presente
situação no instituto da imunidade tributária disposto
no artigo 150, VI, b, da CF/88. (Protoc.nº 33502/97-
Primeira Igreja Batista de Campinas- Relatora- Adriana



de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM 31/05/06)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Valor Venal – Edital de
Lançamento pelo DOM -  Intempestividade –– Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância que deixou de conhecer do pedido de revisão do
lançamento do IPTU e das taxas imobiliárias do exercício
de 2003 relativo ao imóvel codificado sob o nº
055.057.447/03 por encontrar-se intempestiva a
solicitação, nos termos dos artigos 23, III, 24 e 37 da
Lei Municipal nº 11.109/2001.(Protoc.nº 10/21623/03-
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda-
Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM
31/05/06)

IPTU – Valor Venal – Dilação Oficial do Prazo de
Apresentação de Laudo – Inocorrência de Intempestividade
– Nulidade de Decisão de 1ª Instância - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para declarar nula a decisão de 1ª
instância que deixou de apreciar as provas constantes
dos autos, com apresentação de Laudo Técnico nos termos
da dilação de prazo oficial, para o pedido de revisão do
lançamento do IPTU do exercício de 1998 relativo ao
imóvel codificado sob o nº 042.123.462/02, nos termos do
artigo 26, II, da lei municipal nº 11.109/2001,
retornado os autos a 1ª instância para nova
decisão.(Protoc.nº 13168/98- Fundação Attilio Francisco
Xavier Fontana- Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª
Câmara- DOM 31/05/06)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, declarando nula a decisão de
primeira instância administrativa, referente ao imóvel
000.790.000 - receita 02 – IPTU 2000, por ausência de
determinação de saneamento de irregularidade sanável
para falta de qualificação, atendendo os Princípios da
Ampla Defesa e do Devido Processo Legal e nos termos da



Súmula 03 da JRT.  Os autos devem retornar à primeira
instância para apreciação do mérito.(Protoc.nº 13415/01-
Odete Pereira Marçola- Relatora- Mariângela Tiengo
Costa- 1ª Câmara- DOM 31/05/06)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Pagamento Parcial do
Carnê - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, declarando nula a decisão de
primeira instância administrativa, referente ao imóvel
000.790.000 - receita 02 – IPTU 2002, por ausência de
determinação de saneamento de irregularidade sanável
para falta de qualificação, atendendo os Princípios da
Ampla Defesa e do Devido Processo Legal e nos termos da
Súmula 03 da JRT e pelo fato de não ter ocorrido
desistência tácita, como estabelecida no §2º do artigo
14 da Lei Municipal 11.109/01.  Os autos devem retornar
à primeira instância para apreciação do
mérito.(Protoc.nº 14512/02- Odete Pereira Marçola-
Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM
31/05/06)

IPTU – Perda de Objeto – Decisão de 1ª Instância em
Outro Protocolo – Recursos de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecidos os recursos,
julgados prejudicados face à decisão de 1ª instância
administrativa nos autos do Protocolo nº 05/10/13.231,
publicada no DOM de 18.06.2005, que atingiu o lançamento
do exercício de 2003. Com fundamento no artigo 149, VIII
do CTN, deverá ser retificada a decisão de 1ª Instância
acostada nos autos, a fim de que seja adequada à decisão
já citada e providenciado o lançamento do IPTU do
exercício de 2003.(Protoc.nº 10/16740/03- Parque Dom
Pedro Shopping S/A- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira-
1ª Câmara- DOM 31/05/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão de 1ª instância administrativa que
deferiu parcialmente culminando com a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da



notificação nº 990.000.451, com dedução de Notas Fiscais
de Serviço e recolhimentos, fixando o crédito tributário
em 82.166,3050 UFIC, nos exatos termos do disposto nos
artigos 145 a 149, VIII, e 156, I, da lei 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 75706/99- Promon Tecnologia S/A- Relator- João
Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 31/05/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão de 1ª instância administrativa que
deferiu parcialmente culminando com a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 990.000.149, com dedução de Notas Fiscais
de Serviço e recolhimentos, fixando o crédito tributário
em 6.577,9427 UFIC, nos exatos termos do disposto nos
artigos 145 a 149, VIII, e 156, I, da lei 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 76293/99- Estema Projetos e Construções Ltda-
Relator- João Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 31/05/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que deferiu parcialmente o pedido,
retificando o lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, da notificação nº 220.001.255, com dedução de
Notas Fiscais de Serviço e de guias de recolhimento do
ISS, fixando o crédito tributário em 19.611,6071 UFIC,
nos exatos termos do disposto nos artigos 145 a 149,
VIII, e 156, I, da lei 5.172/66 (CTN).(Protoc.nº
19.480/00-Integral Universidades Ltda- Relator- João
Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 13/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da base
Cálculo – Decadência – Benefícios da Lei de
Regularização de Imóvel Clandestino - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que deferiu parcialmente o pedido,
retificando o lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, da notificação nº 970.000.574, com redução da



área construída tributável de 531,14 m2 para 61,60 m2,
diante da apuração da decadência do crédito tributário,
fixando o crédito tributário em 351,9904 UFIC, de acordo
com o desconto previsto na lei de regularização de imóvel
clandestino, nos exatos termos do disposto no artigo 173
da lei 5.172/66 (CTN) e da lei Municipal nº
8.275/95.(Protoc.nº 75.036/98- Associação Espiritual de
Umbanda Pai Tajubim- Relator- João Carlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 13/06/06)

IPTU – Fato Gerador – Ausência dos requisitos do artigo
32 do CTN – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o lançamento do
IPTU/2002 do código de imóvel nº 055.085.442/03, tendo
em vista a inexistência dos pressupostos para incidência
do IPTU previstos no artigo 32 do CTN e artigo 2º da Lei
Municipal nº 11.111/01, face a diligência e informações
acostadas no autos pela SANASA.(Protoc.nº 11.560/02-
Cooperativa Habitacional Aruanã- Relator- José Norival
Munhoz- 1ª Câmara- DOM 13/06/06)

IPTU e Taxas Imobiliárias – Fundamentação da Decisão de
1ª instância - Fato Gerador – Área Construída Removível –
Serviço Específico e Divisível – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e
afastadas as preliminares de aplicação da Súmula 01 da
JRT, pois a decisão de 1ª instância tinha motivação e
fundamentação, nos termos do artigo 59 da Lei nº
11.109/01 e de não conhecimento da impugnação dos
exercícios anteriores (1997, 1996, 1995), que tiveram
seus argumentos analisados também na 1ª instância na
análise do mérito do pedido de revisão para o lançamento
de IPTU/Taxas Imobiliárias de 1999. No mérito, também
por unanimidade, negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que indeferiu o pedido de revisão dos
lançamentos de IPTU, Taxa de Coleta, Remoção e
Destinação de Lixo e Taxa de Combate à Sinistro de 1999,
do código de imóvel nº 042.030.928/02, por preencher
corretamente os requisitos das Leis Municipais nºs
9.927/98, 6.355/90 e 6.361/90, e alterações. (Protoc.n°



4.012/99 - Durval Otero-   Relator- José Norival Munhoz-
1ª Câmara- DOM 13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Posto à Disposição para uso Efetivo ou Potencial
- Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, alterando o valor do m2 de
terreno localizado na Avenida João Batista Murato do
Canto, com os códigos de imóvel nº 055.082.056/03 e
cartográfico nº 3414.53.14.0001.00.000, quarteirão 30021
e lote 10-D, com base nos artigos 145, inciso I e 149,
inciso I do CTN e no artigo 1º, §§ 4º e 5º da lei
municipal nº 9.927/98, alterada pela lei nº 10.400/99,
lastreado pelo laudo elaborado pela Coordenadoria
Setorial de Avaliação Imobiliária (CSAI/SEPLAMA),
alterando-se o valor de m2 de terreno para R$ 80,50 para
os exercícios de 1999 e de 2000 e, também, até o término
da vigência do Mapa de Valores instituído pela lei nº
9.927/98, mantendo-se a cobrança da Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Lixo, nos termos dos artigos 77
e 79 do CTN e lei municipal nº 6.355/90. (Protoc.
nº8.040/99– Mário Rubens Costa- Relatora- Mariângela
Tiengo Costa- 1ªCâmara- DOM 13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Não Disponível - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, alterando o valor do m2 de terreno
localizado na Avenida João Batista Murato do Canto, com
os códigos de imóvel nº 055.082.057/03 e cartográfico nº
3432.21.27.0001.00.000, quarteirão 30021 e lote 10-E,
com base nos artigos 145, inciso I e 149, inciso I do
CTN e no artigo 1º, §§ 4º e 5º da lei municipal nº
9.927/98, alterada pela lei nº 10.400/99, lastreado pelo
laudo elaborado pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
Imobiliária (CSAI/SEPLAMA), alterando-se o valor de m2 de
terreno para R$ 38,45 nos exercícios de 1999 e de 2000,
e, também, até o término da vigência do Mapa de Valores
instituído pela lei nº 9.927/98, e mantendo-se a decisão
de 1ª instância quanto ao cancelamento da cobrança da
Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo de 1999 a



2004, nos termos da lei municipal nº 6.355/90.
(Protoc.nº 8.041/99– Mário Rubens Costa- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Não Disponível - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, alterando o valor do m2 de terreno
localizado na Avenida João Batista Murato do Canto, com
os códigos de imóvel nº 055.082.058/03 e cartográfico nº
3414.44.82.0001.00.000, quarteirão 30021 e lote 10-F,
com base nos artigos 145, inciso I e 149, inciso I do
CTN e no artigo 1º, §§ 4º e 5º da lei municipal nº
9.927/98, alterada pela lei nº 10.400/99, lastreado pelo
laudo elaborado pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
Imobiliária (CSAI/SEPLAMA), alterando-se o valor de m2 de
terreno para R$ 80,50 nos exercícios de 1999 e de 2000,
e, também, até o término da vigência do Mapa de Valores
instituído pela lei nº 9.927/98, e mantendo-se a decisão
de 1ª instância quanto ao cancelamento da cobrança da
Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo a partir de
1999, nos termos da lei municipal nº 6.355/90.(
Protoc.nº 8.042/99– Mário Rubens Costa- Relatora-
Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM 13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Posto à Disposição para uso Efetivo ou Potencial
- Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, alterando o valor do m2 de
terreno localizado na Rua Ceará, Parque Industrial, com
o código de imóvel nº 055.082.052/03 e lote 10, com base
nos artigos 145, I e III, e 149, I, do CTN e no artigo
1º, §§ 4º e 5º da lei municipal nº 9.927/98, alterada
pela lei nº 10.400/99, lastreado pelo laudo elaborado
pela Coordenadoria Setorial de Avaliação Imobiliária
(CSAI/SEPLAMA), alterando-se o valor de m2 de terreno
para R$ 61,64 nos exercícios de 1999 e de 2000, e,
também, até o término da vigência do Mapa de Valores
instituído pela lei nº 9.927/98, mantendo-se a cobrança
da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, nos
termos dos artigos 77 e 79 do CTN e lei municipal nº



6.355/90.(Protoc.nº 8.036/99– Mário Rubens Costa-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira– 1ª Câmara- DOM
13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Posto à Disposição para uso Efetivo ou Potencial
- Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, alterando o valor do m2 de
terreno localizado na Avenida João Batista Morato do
Canto, Parque Industrial, com o código de imóvel nº
055.082.053/03 e lote 10-A, com base nos artigos 145, I
e III, e 149, I, do CTN e no artigo 1º, §§ 4º e 5º da
lei municipal nº 9.927/98, alterada pela lei nº
10.400/99, lastreado pelo laudo elaborado pela
Coordenadoria Setorial de Avaliação Imobiliária
(CSAI/SEPLAMA), alterando-se o valor de m2 de terreno
para R$ 58,55 nos exercícios de 1999 e de 2000, e também
até o término da vigência do Mapa de Valores instituído
pela lei nº 9.927/98, mantendo-se a cobrança da Taxa de
Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, nos termos dos
artigos 77 e 79 do CTN e lei municipal nº 6.355/90.
(Protoc.n°8.037/99– Mário Rubens Costa- Relator- Carlos
Eduardo de Oliveira– 1ª Câmara- DOM 13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Posto à Disposição para uso Efetivo ou Potencial
- Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, alterando o valor do m2 de
terreno localizado na Avenida João Batista Morato do
Canto, Parque Industrial, com o código de imóvel nº
055.082.054/03 e lote 10-B, com base nos artigos 145, I
e III, e 149, I, do CTN e no artigo 1º, §§ 4º e 5º da
lei municipal nº 9.927/98, alterada pela lei nº
10.400/99, lastreado pelo laudo elaborado pela
Coordenadoria Setorial de Avaliação Imobiliária
(CSAI/SEPLAMA), alterando-se o valor de m2 de terreno
para R$ 80,50 nos exercícios de 1999 e de 2000, e,
também, até o término da vigência do Mapa de Valores
instituído pela lei nº 9.927/98, mantendo-se a cobrança
da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, nos



termos dos artigos 77 e 79 do CTN e lei municipal nº
6.355/90.(Protoc.nº 8.038/99– Mário Rubens Costa-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira– 1ª Câmara– DOM
13/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor do m2 de Terreno – Serviço
Público Não Disponível - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, alterando o valor do m2 de
terreno localizado na Avenida João Batista Morato do
Canto, Parque Industrial, com o código de imóvel nº
055.082.055/03 e lote 10-C, com base nos artigos 145, I
e III, e 149, I, do CTN e no artigo 1º, §§ 4º e 5º da
lei municipal nº 9.927/98, alterada pela lei nº
10.400/99, lastreado pelo laudo elaborado pela
Coordenadoria Setorial de Avaliação Imobiliária
(CSAI/SEPLAMA), alterando-se o valor de m2 de terreno
para R$ 58,55 nos exercícios de 1999 e de 2000, e,
também, até o término da vigência do Mapa de Valores
instituído pela lei nº 9.927/98, e mantendo-se a decisão
de 1ª instância quanto ao cancelamento da cobrança da
Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo a partir de
1999, nos termos da lei municipal nº 6.355/90.
(Protoc.nº 8.039/99– Mário Rubens Costa– Relator- Carlos
Eduardo de Oliveira– 1ª Câmara– DOM 13/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 210.000.386, com dedução de Notas Fiscais
de Serviço e guias de recolhimento do ISS, fixando o
crédito tributário em R$ 27.486,92, nos exatos termos do
disposto no artigo 149, VIII, da lei 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 27.918/01– Construtora IBD Ltda– Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre– 1ª Câmara- DOM 13/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento



ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 210.000.385, com dedução de Notas Fiscais
de Serviço e guias de recolhimento do ISSQN, fixando o
crédito tributário em R$ 34.381,85, nos exatos termos do
disposto no artigo 149, VIII, da lei 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 27.917/01– Construtora IBD Ltda– Relatora-
Adriana de Oliveira Juabre– 1ª Câmara– DOM 13/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.331-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc. nº10/9461/04-  Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.336-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9466/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de



revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.338-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9468/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.356-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9486/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.361-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9491/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira



instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.362-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9492/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido-
3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.309-02, mantendo por conseqüência a
classificação do tipo/padrão/subpadrão para a unidade
autônoma com sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98
e alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9439/04 –
Arcel S/A Empreends.e Participações- Relator- Ari de
Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.314-02, mantendo por conseqüência a
classificação do tipo/padrão/subpadrão para a unidade
autônoma com sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98
e alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9444/04 –
Arcel S/A Empreends.e Participações- Relator- Ari de
Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de



2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.326-02, mantendo por conseqüência a
classificação do tipo/padrão/subpadrão para a unidade
autônoma com sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98
e alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9450/04 –
Arcel S/A Empreends.e Participações- Relator- Ari de
Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.324-02, mantendo por conseqüência a
classificação do tipo/padrão/subpadrão para a unidade
autônoma com sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98
e alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9450/04 –
Arcel S/A Empreends.e Participações- Relator- Ari de
Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.370-02, mantendo por conseqüência a
classificação do tipo/padrão/subpadrão para a unidade
autônoma com sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98
e alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9456/04 –
Arcel S/A Empreends.e Participações- Relator- Ari de
Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004,  relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.320-02, mantendo por conseqüência a
classificação do tipo/padrão/subpadrão para a unidade



autônoma com sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98
e alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9500/04 -
Arcel S/A Empreends.e Participações- Relator- Ari de
Oliveira Pinto- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte para o lançamento de IPTU, referente ao
exercício de 2004,  mantendo o tipo/padrão/subpadrão D-
3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.294-02,
por encontrar-se corretamente constituído em consonância
com as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e
lei nº 11.111/01.  Quanto ao Laudo Técnico, por maioria,
conhecida a legitimidade de apresentação em homenagem ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido revogada legalmente, nos
termos do Voto Divergente do julgador Ari de Oliveira
Pinto. (Protoc.nº 10/9424/04- Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª
Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte para o lançamento de IPTU, referente ao
exercício de 2004,  mantendo o tipo/padrão/subpadrão D-
3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.297-02,
por encontrar-se corretamente constituído em consonância
com as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e
lei nº 11.111/01.  Quanto ao Laudo Técnico, por maioria,
conhecida a legitimidade de apresentação em homenagem ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido revogada legalmente, nos
termos do Voto Divergente do julgador Ari de Oliveira
Pinto. (Protoc.nº 10/9427/04- Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª
Câmara- DOM 20/06/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte para o lançamento de IPTU, referente ao
exercício de 2004,  mantendo o tipo/padrão/subpadrão D-
3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.298-02,
por encontrar-se corretamente constituído em consonância
com as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e
lei nº 11.111/01.  Quanto ao Laudo Técnico, por maioria,
conhecida a legitimidade de apresentação em homenagem ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido revogada legalmente, nos
termos do Voto Divergente do julgador Ari de Oliveira
Pinto. (Protoc.nº 10/9428/04- Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- José Cândido Rodrigues- 3ª
Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte para o lançamento de IPTU, referente ao
exercício de 2004,  mantendo o tipo/padrão/subpadrão D-
3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.299-02,
por encontrar-se corretamente constituído em consonância
com as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e
lei nº 11.111/01.  Quanto ao Laudo Técnico, por maioria,
conhecida a legitimidade de apresentação em homenagem ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido revogada legalmente, nos
termos do Voto Divergente do julgador Ari de Oliveira
Pinto.(Protoc.nº 10/9429/04- Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator-José Cândido Rodrigues –3ª
Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte para o lançamento de IPTU, referente ao
exercício de 2004,  mantendo o tipo/padrão/subpadrão D-



3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.364-02,
por encontrar-se corretamente constituído em consonância
com as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e
lei nº 11.111/01.  Quanto ao Laudo Técnico, por maioria,
conhecida a legitimidade de apresentação em homenagem ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido revogada legalmente, nos
termos do Voto Divergente do julgador Ari de Oliveira
Pinto. (Protoc.nº 10/9494/04- Arcel S/A Empreends.
Participações- Relator-José Cândido Rodrigues – 3ª
Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação do
contribuinte para o lançamento de IPTU, referente ao
exercício de 2004,  mantendo o tipo/padrão/subpadrão D-
3.0 para o imóvel codificado sob o nº 042.134.3660-02,
por encontrar-se corretamente constituído em consonância
com as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e
lei nº 11.111/01.  Quanto ao Laudo Técnico, por maioria,
conhecida a legitimidade de apresentação em homenagem ao
Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido revogada legalmente, nos
termos do Voto Divergente do julgador Ari de Oliveira
Pinto. (Protoc.nº 10/9496/04- Arcel S/A Empreends.
Participações-    Relator-José Cândido Rodrigues- 3ª
Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 2004, para o
imóvel codificado sob o nº 042.134.328-02, constituído
pelo apartamento 54, do Edifício denominado “The Royal
Palm Residence”, situado na Rua Conceição nº 450,
mantendo-se o tipo/padrão/subpadrão D-3.0, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e lei
nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9458/04- Arcel Empreends.e



Participações- Relator- Edson Vilas Boas Orrú  - 3ª
Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 2004, para o
imóvel codificado sob o nº 042.134.351-02, constituído
pelo apartamento 83, do Edifício denominado “The Royal
Palm Residence”, situado na Rua Conceição nº 450,
mantendo-se o tipo/padrão/subpadrão D-3.0, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e lei
nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9481/04- Arcel S/A
Empreends. Participações- Relator- Edson Vilas Boas
Orrú- 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 2004, para o
imóvel codificado sob o nº 042.134.352-02, constituído
pelo apartamento 84, do Edifício denominado “The Royal
Palm Residence”, situado na Rua Conceição nº 450,
mantendo-se o tipo/padrão/subpadrão D-3.0, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e lei
nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9482/04-Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator-Edson Vilas Boas Orrú
– 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 2004, para o
imóvel codificado sob o nº 042.134.353-02, constituído
pelo apartamento 85, do Edifício denominado “The Royal
Palm Residence”, situado na Rua Conceição nº 450,
mantendo-se o tipo/padrão/subpadrão D-3.0, por



encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e lei
nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9483/04-Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator-Edson Vilas Boas Orrú
– 3ª Câmara- 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 2004, para o
imóvel codificado sob o nº 042.134.357-02, constituído
pelo apartamento 91, do Edifício denominado “The Royal
Palm Residence”, situado na Rua Conceição nº 450,
mantendo-se o tipo/padrão/subpadrão D-3.0, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e lei
nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9487/04-Arcel S/A
Empreends.e Participações – Relator-Edson Vilas Boas
Orrú – 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU, exercício 2004, para o
imóvel codificado sob o nº 042.134.360-02, constituído
pelo apartamento 94, do Edifício denominado “The Royal
Palm Residence”, situado na Rua Conceição nº 450,
mantendo-se o tipo/padrão/subpadrão D-3.0, por
encontrar-se corretamente constituído em consonância com
as disposições da lei nº  9.927/98 (e alterações) e lei
nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9490/04- Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator-Edson Vilas Boas Orrú
– 3ª Câmara- DOM 20/06/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Recolhimento a Menor –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e afastada
a preliminar de aplicação da Súmula 01 da JRT, pois a
decisão de 1ª instância tinha motivação e fundamentação,
nos termos do artigo 59 e 76 da Lei Municipal nº



11.109/01. No mérito, por unanimidade, negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 269-C de
16/08/2001, motivado pelo recolhimento a menor do ISSQN
apurado pela Auditoria Fiscal na verificação das Notas
Fiscais de Serviços, do Livro Fiscal e do Livro Razão,
nos termos do artigo 31, I, da Lei Municipal nº 8.230/94
c.c. artigo 51 do RISS – Decreto Municipal nº 11.794/95.
Fica prejudicada a análise de matéria constitucional na
esfera administrativa nos termos do artigo 73 da Lei
Municipal nº 11.109/2001. (Protoc.nº 55.580/01– Covenac
Com.de Veículos Nacionais Ltda-  Relator- Flávio Antonio
Baptista- 2ª Câmara- DOM 21/06/06)

ISSQN – Obrigação Acessória – Não Emissão de Notas
Fiscais – Preenchimento Incorreto do Documento de
Arrecadação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso e afastada
a preliminar de aplicação da Súmula 01 da JRT, pois a
decisão de 1ª instância tinha motivação e fundamentação,
nos termos do artigo 59 e 76 da Lei Municipal nº
11.109/01. No mérito, por unanimidade, negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que manteve o AIIM nº 270-C de
16/08/2001, motivado pela não emissão de Nota Fiscal de
Serviço para as ocorrências do Fato Gerador do ISSQN e
pelo preenchimento incorreto do documento próprio de
arrecadação municipal do ISSQN, conforme apurado pela
Auditoria Fiscal na verificação do Livro Fiscal e do
Livro Razão e dos DUAM apresentados, nos termos do
artigo 43 da Lei Municipal nº 8.230/94 c.c. artigo 61 do
RISS – Decreto Municipal nº 11.794/95 e artigo 12 do
Decreto Municipal nº 11.225/93. Fica prejudicada a
análise de matéria constitucional na esfera
administrativa nos termos do artigo 73 da Lei Municipal
nº 11.109/2001. (Protoc.nº 55.581/01– Covenac Com.de
Veículos Nacionais Ltda- Relator- Flávio Antonio
Baptista- 2ª Câmara- DOM 21/06/06)

IPTU – Valor Venal - Desmembramento em Unidades Autônomas
– Laudo Técnico e Quadro de Áreas Incompletos – Falta do
C.C.O. - Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão do lançamento do IPTU/2000 do código de imóvel
nº 041.329.500/02, por não terem sido corretamente
apresentados e instruídos em 1ª instância o Laudo
Técnico, nos termos do artigo 2º, §3º, da Lei Municipal
nº 9.927/98, e o Quadro de Áreas para desmembramento em
unidades autônomas, de acordo com o artigo 30 da Lei
Municipal nº 5.626/85 (CTM) c.c artigo 28 do mesmo
dispositivo legal, assim como também não existia o
Certificado de Conclusão de Obra, cuja emissão só
ocorreu em 15/03/2002. (Protoc.nº 70.911/00– Waldomiro
Luswarghi e/ou Fernando C. Luswarghi- Relatora- Gislaine
T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 21/06/06)

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 2002, do código de imóvel nº
055.021.780/02, apresentada em 26.02.2002, por sua
intempestividade, ocorrendo a notificação pessoal em
21.01.2002, conforme registro de controle de
notificações da Secretaria Municipal de Finanças, anexo
aos autos, nos termos do artigo 37 c.c. os artigos 23 e
24, todos da Lei Municipal nº 11.109/2001. (Protoc.nº
14.493/02– Souza Ramos Comércio e Importação Ltda-
Relatora- Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 21/06/06)

IPTU – Remissão – Imunidade - Templo de Qualquer Culto –
Falta de Documento de Propriedade – Locatária -
Ilegitimidade Passiva – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que decidiu pelo indeferimento dos pedidos de
reconhecimento administrativo da isenção e imunidade
para os lançamentos do IPTU do código de imóvel nº
016.058.000/02, por estar demonstrado nos autos que a
pretendente beneficiaria é locatária, portanto, não é



parte legítima (sujeito passivo) para requerer os
benefícios de não-incidência, extinção e exclusão do
crédito tributário, nos termos dos artigos 34 e 142 do
CTN c.c. com a Lei Municipal nº 5.626/85-CTM. Retorne-se
o presente a 1ª instância para as devidas providências
quanto à autorização inicial e sua reversão posterior da
concessão da Remissão dos Créditos Tributários de IPTU
diante dos despachos da chefe do Poder Executivo
Municipal. (Protoc.nº 21.516/99– Igreja Católica
Apostólica Carismática- Relator- João Batista Borges- 2ª
Câmara- DOM 21/06/06)

ISSQN - Notificação de Cobrança Extrajudicial –
Incorreção Administrativa na Especificação do Tributo –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário, declarando de ofício a nulidade da
notificação e respectivo cancelamento, por restar
demonstrado que se trataria de “ISSQN - Ofício” e não
“Territorial”, como constou do documento, ficando
prejudicada a análise da preliminar e do mérito.
(Protoc.nº 77.121/98– Price Waterhouse Coopers Auditores
Independentes- Relator- João Batista Borges- 2ª Câmara-
DOM 21/06/06)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Erro Sanável no Código do
Imóvel – 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. Restou demonstrado nos autos
que a primeira instância não ofereceu oportunidade de
saneamento do erro no código do imóvel, o que atenderia
o previsto nos artigos 4º e 21 da Lei Municipal nº
11.109/2001, pelo fato do erro ter ocorrido em dado
cadastral secundário, pela existência de outros
elementos que contribuem para identificação do imóvel e
porque esse erro não tem o condão de desviar o
verdadeiro objeto do pedido, que é a revisão do
lançamento. (Protoc.nº 12.849/02– Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Ivo Zenatti-



2ª Câmara- DOM 21/06/06)

IPTU – Cerceamento de Defesa – Erro Sanável no Código do
Imóvel – 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. Restou demonstrado nos autos
que a primeira instância não ofereceu oportunidade de
saneamento do erro no código do imóvel, o que atenderia
o previsto nos artigos 4º e 21 da Lei Municipal nº
11.109/2001, pelo fato do erro ter ocorrido em dado
cadastral secundário, pela existência de outros
elementos que contribuem para identificação do imóvel e
porque esse erro não tem o condão de desviar o
verdadeiro objeto do pedido, que é a revisão do
lançamento. (Protoc.nº 12.911/02– Arcel S/A
Empreendimentos e Participações- Relator- Ivo Zenatti-
2ª Câmara- DOM 21/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, para que a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu o pedido
de revisão do lançamento do IPTU/1999 do código de
imóvel nº 042.155.802/02, mas determinou de ofício a
alteração da classificação do tipo/padrão/subpadrão para
F-2.0 e testada de 25m, conforme verificação fiscal da
CSFI-DRI, somente a partir de 2001, tenha seus reais e
corretos efeitos retroativos a partir do exercício
fiscal de 1999, nos termos da Lei Municipal nº 9.927/98
(alterada pelas Leis Municipais nºs 10.400/99, 10.736/00
e 11.111/01). (Protoc.nº 1.563/99– Fernando Cincio
Luswagui- Relator- José Antonio Khattar- 2ª Câmara-
21/06/06)

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 na súmula 3 da JRT. (Protoc.nº
11.883/01– Camanducaia S/A- Relator- Roberto Palma- 2º
Câmara- DOM 21/06/06)

IPTU – Perda de Objeto – Decisão de 1ª Instância em
Outro Protocolo – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso,
julgado prejudicado face à decisão de 1ª instância
administrativa nos autos do Protocolo nº 05/10/13.231,
publicada no DOM de 18.06.2005, que atingiu, entre
outros, o lançamento do exercício de 2004. Com
fundamento no artigo 149, VIII do CTN, deverá ser
retificada a decisão de 1ª Instância acostada nos autos,
a fim de que seja adequada à decisão já citada e
providenciado o lançamento do IPTU do exercício de 2004.
(Protoc.nº10/11.805/04- Parque Dom Pedro Shopping S/A-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM
29/06/06)   

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais e GRPS – Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 990.000.390, com dedução das Notas
Fiscais de Serviço e respectivos recolhimentos
comprovados e GRPS, fixando o crédito tributário em
198.265,3838 UFIC, nos exatos termos do disposto nos
artigos 145 e 149, VIII, da lei 5.172/66 (CTN). (
Protoc.nº 73.530/99– Parque Prado Soc. de Desenv.
Imobiliário Ltda- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira-
1ª Câmara- DOM 29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recursos de Ofício
e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecidos e negados



provimento aos recursos oficial e voluntário, mantendo a
decisão de 1ª instância administrativa que determinou a
retificação do lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, da notificação nº 990.000.496, com dedução
das Notas Fiscais de Serviço e respectivos recolhimentos
comprovados, fixando o crédito tributário em 31.325,1689
UFIR’s, nos exatos termos do disposto nos artigos 145,
149, VIII, e 156, I, da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
58.145/00– Construpan Eng. e Empreend. Imobiliários
Ltda- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara-
DOM 29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 990.001.391, com dedução das Notas
Fiscais de Serviço e respectivos recolhimentos
comprovados, fixando o crédito tributário em
157.618,7308 UFIC, e com alteração da área construída
tributável para 19.825,80 m2, nos exatos termos do
disposto nos artigos 145, 149, VIII, e 156,I,  da lei
5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 75.708/99– Rossi Residencial
S/A- Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM
29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Base de Cálculo -
Valor M2 de Construção - Pauta Fiscal Mínima – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que determinou a ratificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 200.001.416, com crédito tributário de
673,9171 UFIR’s, com cálculo através da Pauta Fiscal
Mínima publicada pela Administração Tributária, nos
exatos termos do disposto nos artigos 25 e 26 da Lei nº
8.230/94 c.c. artigos 32 e 33 do Decreto nº 11.442/94 e
Resolução nº 02/94, que autorizou a utilização dos
índices do SINDUSCON para atualização da Pauta Fiscal.



(Protoc.nº 76.887/00- Marcos José Gonçalves-
Relator- Carlos Eduardo de Oliveira- 1ª Câmara- DOM
29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 990.001.272, referente ao imóvel
codificado sob o nº 042.158.468-02, com dedução das
Notas Fiscais de Serviço e respectivos recolhimentos
comprovados, fixando o crédito tributário em 33.043,2037
UFIC, nos exatos termos do disposto no artigo 149, VIII,
da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 74.164/99- Serra S/A
Construções e Comércio- Relatora- Adriana de Oliveira
Juabre- Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara-
DOM 29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Áreas Construídas
Total e Tributável – Protocolo de Aprovação de Planta –
Classificação do Imóvel - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que determinou a retificação do
lançamento do ISSQN, por responsabilidade solidária, da
notificação nº 960.003.801, referente ao imóvel
codificado sob o nº 042.026.902-02, com base no
protocolo de aprovação de planta e pelos dados
cadastrais do DRI/SMF, alterando-se a área total
construída para 32.278,42 m2, a área construída tributada
para 1.032,96 m2 e o padrão de classificação do imóvel
para C-1.0, nos exatos termos do disposto nos artigos
145 e 149, VIII, da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
33.805/97- Cecapil Comércio e Participação Ltda-
Relatora- Adriana de Oliveira Juabre- 1ª Câmara- DOM
29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da base
Cálculo – Benefícios da Lei de Regularização de Imóvel
Clandestino - Recurso de Ofício.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que deferiu parcialmente o pedido,
retificando o lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, da notificação nº 960.004.800, fixando o
crédito tributário em 11.951,5659 UFIC, de acordo com o
desconto previsto na lei de regularização de imóvel
clandestino, nos exatos termos do disposto nos artigos
145 e 149, VIII, da lei 5.172/66 (CTN) e da lei
Municipal nº 8.275/95. (Protoc.nº 75.347/98- Hisan
Produtos Hidráulicos Saneamento Ltda- Relator- João
Carlos Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/06/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Fato Gerador –
Classificação do Imóvel - Redução da Base de Cálculo –
Dedução de Notas Fiscais e GRPS - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que deferiu parcialmente o pedido,
retificando o lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, da notificação nº 000.158/2006, com dedução
de Notas Fiscais de Serviço e respectivas guias de
recolhimento do ISS e guias de GRPS, e alteração da data
de lançamento para fev/2006 e classificação do imóvel
para tipo/padrão RV-5, fixando o crédito tributário em
23.564,1299 UFIC, nos exatos termos do disposto nos
artigos 145 e 149, VIII, e 156, I, da lei 5.172/66
(CTN). (Protoc.nº 10/15.991/06– Atlanta Constr. Com. e
Empreendimentos Ltda- Relator- João Carlos Baptista- 1ª
Câmara- DOM 29/06/06)

ISSQN – Restituição – Base de Cálculo – Recolhimento
sobre Valor de Materiais - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que deferiu parcialmente o
pedido de restituição, referente às Notas Fiscais que
especifica, para as quais houve a efetiva comprovação
nos autos de utilização na obra, confirmando-se que
houve recolhimento sobre valores de materiais, fixando o
valor a restituir em 3.036,3200 UFIC, nos exatos termos
do disposto no artigo 165,I, da lei 5.172/66 (CTN),



artigo 154 da Lei nº 5.626/85, artigos 45 e 46 da Lei nº
11.109/01 e Lei nº 8.230/94 e Decreto nº 11.794/95 –
RISS. (Protoc.nº 72.619/99– Denes & Levy Associados,
Arquit. e Gerenc. de Constr. Ltda.- Relator- João Carlos
Baptista- 1ª Câmara- DOM 29/06/06)

ITBI – Obrigação Principal –  Transferência da
Propriedade do Terreno – Realização de Construção pelo
Adquirente do Imóvel - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando-se a decisão de 1ª
instância administrativa e determinando o cancelamento
do AIIM nº 1388, de 14.03.2000, por restar demonstrado
nos autos que a construção do prédio residencial,
executado pelo protocolo de aprovação de planta nº
14.520/86, foi efetuado pelo adquirente do imóvel
territorial e após o termo de transferência da
propriedade, nos exatos termos do disposto no artigo
156,II, da CF/88 c.c. a Súmula 110 da STJ. (Protoc.nº
17.706/00– Neide Martinha de Jesus F. Cardoso- Relator-
José Norival Munhoz- 1ª Câmara- DOM 29/06/06)

IPTU – Intempestividade - Erro de fato - Alteração de
Territorial para Predial -  Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de 1ª instância
que não conheceu do pedido de revisão de lançamento do
IPTU de 2000, do código de imóvel nº 004.606.000/03, por
sua intempestividade nos termos do artigo 198 da Lei nº
5.626/85-CTM, alterada pela Lei nº 10.394/99.
Determinando-se de ofício, com fulcro no artigo 149,
VIII, do CTN a 1ª instância reveja o lançamento do IPTU
e Taxas do período de 1995 a 2000, nos termos do
Protocolo nº 14.541/01, corrigindo-se a área de terreno
para 1.733,00 m2, área construída para 402,40 m2,
enquadramento em C-3.0 e ano base de depreciação de
1984. (Protoc.nº 46.532/00– Antônio Eduardo Mucci-       
Relatora- Mariângela Tiengo Costa- 1ª Câmara- DOM
29/06/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor Venal – Serviço Público
Posto à Disposição para uso Efetivo ou Potencial -



Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância administrativa que não conheceu do pedido de
impugnação do lançamento de IPTU e Taxa de Lixo do
exercício de 1991, do código de imóvel nº
028.880.000/02, estando corretamente constituídos os
lançamentos de IPTU e Taxa de Lixo através das
respectivas legislações, nos exatos termos da Lei
Municipal nº 5.626/85 - CTM e artigos 77 e 79 do CTN e
lei municipal nº 6.355/90. (Protoc.nº 8125/91– Durval
Otero- Relator- José Antonio Khattar- 2ª Câmara- DOM
30/06/06)

IPTU – Restituição – Pagamento em Duplicidade –
Saneamento da Legitimidade - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de 1ª instância
administrativa que não conheceu do pedido de restituição
do recolhimento de parcela do IPTU/Taxas de 2003, do
código de imóvel nº 042.045.635/02, retornando os autos
à 1ª instância para que outra decisão seja proferida em
análise do mérito, nos exatos termos dos artigos 165 e
168 do CTN, 154 e 155 do CTM e 45,46 e 48 da Lei
Municipal nº 11.109/01. (Protoc.nº 10/19268/03– José de
Souza Freitas- Relator- José Antonio Khattar- 2ª Câmara-
DOM 30/06/06)

IPTU – Valor do m2 de Terreno – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, dado provimento parcial ao
recurso voluntário, alterando o valor do m2 de terreno do
código de imóvel 008.634.600/03, com base nos artigos
145, inciso I e 149, inciso I do CTN e no artigo 1º, §
4º,  da lei municipal 9.927/98, lastreado pelo laudo
elaborado pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
Imobiliária (CSAI/SEPLAMA), aplicando-se o valor de
72,1048 UFIC/m2 de terreno para o exercício de 2000,
estendendo-se o benefício até o exercício de 2005, vez
que o Mapa de Valores instituído pela lei 9.927/98,
vigeu durante este período, mantendo-se os demais dados
inalterados, inclusive quanto às taxas imobiliárias.
(Protoc.nº 10216/00– Wilson Alex Borgonovi Silva-



Relator- Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Perda de Objeto – Decisão de 1ª Instância em
Outro Protocolo – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
oficial, julgado prejudicado face à decisão de 1ª
instância administrativa nos autos do Protocolo nº
9.878/02, publicada no DOM de 29.11.2005, que atingiu,
entre outros, o lançamento do exercício de 2003. Com
fundamento no artigo 149, VIII do CTN, deverá ser
retificada a decisão de 1ª Instância acostada nos autos,
a fim de que seja adequada à decisão já citada e
providenciado o lançamento do IPTU do exercício de 2003.
(Protoc.nº 10/14024/03– Victoria Caram- Relator- Roberto
Palma- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Lançamento de Box de
Garagem – Imóvel Não Classificado Como Residencial –
Improcedência do Pedido - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2005,
do código de imóvel nº 042.006.458/02, por se tratar de
unidade imobiliária classificada no
tipo/padrão/subpadrão G-1.0 – Box de Garagem, não
classificada na categoria residencial, não atendendo os
requisitos de enquadramento, nos exatos termos do artigo
4º da Lei Municipal nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/56328/04
– Nair Dundur- Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM
30/06/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Rendimento Superior ao
Limite – Rendimentos Recebidos Não Exclusivamente do
Benefício de Aposentadoria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2004,
do código de imóvel nº 042.044.630/02, tanto pelo fato
de o total de rendimentos recebidos estar superior ao
limite legal estabelecido como não tiveram origem



exclusivamente de proventos de aposentadoria, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 10/36538/03– Davi Samuel Person da Silva-
Relator- Roberto Palma- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Fato Gerador – Ausência dos requisitos do artigo
32 do CTN – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, declarando nula a decisão de 1ª
instância para cancelar os lançamentos do IPTU relativos
ao exercício de 1999 dos diversos códigos de imóvel
descritos nos autos, tendo em vista a inexistência do
quantitativo mínimo dos pressupostos para incidência do
IPTU previstos no artigo 32 do CTN e artigo 14 da Lei
Municipal nº 5.626/85. (Protoc.nº 8408/99– Durval Otero-
Relator- Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Proprietário de Mais de um
Imóvel em Campinas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2001,
do código de imóvel nº 026.519.000/02, pelo fato de ser
proprietário e/ou usufrutuário de mais de um imóvel no
município de Campinas, não atendendo os requisitos de
enquadramento, nos exatos termos da Lei Municipal nº
10.387/99. (Protoc.nº 8001472/01– Valdir Marzenta-
Relator- Ivo Zenatti- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Proprietário de Mais de um
Imóvel em Campinas – Casamento sob o Regime de comunhão
Universal de Bens - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2004,
do código de imóvel nº 020.430.000/02, pelo fato de o
recorrente e seu cônjuge, casados sob o regime de
comunhão universal de bens, possuírem mais de um imóvel
no município de Campinas, não atendendo os requisitos de



enquadramento, nos exatos termos do artigo 4º da Lei
Municipal nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/32214/03– Alice
Thieko Hatayama Yamaki- Relator- Ivo Zenatti- 2ª Câmara-
DOM 30/06/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Preenchimento dos
Requisitos – Imóvel com C.C.O - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
administrativa, deferindo-lhe o pedido de isenção para o
lançamento de IPTU do exercício de 2004, do código de
imóvel nº 055.041.942/03, por restar comprovado nos
autos que o recorrente possui o Certificado de Conclusão
de Obra-C.C.O. com data de emissão em outubro/2003,
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 10/54238/03– Waldemar Dorigon- Relatora-
Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Intempestividade – Erro de Fato – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância que deixou de conhecer do pedido de revisão do
lançamento de IPTU do exercício de 2000, dos diversos
códigos de imóvel descritos nos autos, por sua
intempestividade, nos exatos termos dos artigos 198 e
200 da Lei Municipal nº 5.626/85, e alterações.
Determino, complementarmente, o retorno a 1ª instância
para verificação dos lançamentos em face das evidências
nos autos de erro de fato, que deve ser corrigido a
qualquer tempo, em atendimento ao disposto no artigo
149, VIII, do CTN. (Protoc.nº 54750/00– Durval Otero-
Relatora- Gislaine T.R. Clark- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Preenchimento dos
Requisitos – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
administrativa, deferindo-lhe o pedido de isenção para o
lançamento de IPTU do exercício de 2005, do código de
imóvel nº 042.050.677/02, por restar comprovado nos



autos que o recorrente apresentou documentação hábil,
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 10/13944/04– Johannes Gunther Hohl- Relator-
João Batista Borges- 2ª Câmara- DOM 30/06/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº042.134.329-
02, por se encontrar corretamente constituído em
consonância com as disposições da lei nº 9.927/98 e
alterações e lei nº 11.111/01, conforme constatado in
loco mediante vistoria fiscal realizada em 13/10/2003.
(Protoc.nº 10/9459/04- Arcel S/A Empreends.e
Participações-    Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.330-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9460/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.342-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº



9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003. (Protoc.nº 10/9472/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.349-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9479/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.350-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº
9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9480/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator-Marcelo Vida da Silva - 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.369-02, por se encontrar corretamente
constituído em consonância com as disposições da lei nº



9.927/98 e alterações e lei nº 11.111/01, conforme
constatado in loco mediante vistoria fiscal realizada em
13/10/2003.(Protoc.nº 10/9499/04– Arcel S/A Empreends.e
Participações- Relator- Marcelo Vida da Silva- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.301-02, permanecendo, portanto, a classificação
do tipo/padrão/subpadrão para a unidade autônoma com
sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98 e alterações
e lei nº 11.111/01.(Protoc.nº 10/9431/04– Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.303-02, permanecendo, portanto a classificação
do tipo/padrão/subpadrão para a unidade autônoma com
sendo D-3.0, nos termos da lei nº  9.927/98 e alterações
e lei nº 11.111/01.(Protoc.nº 10/9433/04– Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.304-02, permanecendo, portanto, a classificação
do tipo/padrão/subpadrão para a unidade autônoma com
sendo D-3.0, nos termos da lei nº 9.927/98 e alterações
e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9434/04– Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira



instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.313-02, permanecendo, portanto, a classificação
do tipo/padrão/subpadrão para a unidade autônoma com
sendo D-3.0, nos termos da lei nº 9.927/98 e alterações
e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9443/04– Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
043.134.340-02, permanecendo, portanto, a classificação
do tipo/padrão/subpadrão para a unidade autônoma com
sendo D-3.0, nos termos da lei nº 9.927/98 e alterações
e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9470/04– Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2004, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.134.363-02, permanecendo, portanto, a classificação
do tipo/padrão/subpadrão para a unidade autônoma com
sendo D-3.0, nos termos da lei nº 9.927/98 e alterações
e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9493/04-  Arcel S/A
Empreends.e Participações- Relator- Dagoberto Silvério
da Silva- 3ª Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Valor Excessivo do Box de Garagem – Ilegalidade
do Imposto Progressivo – Ilegalidade das Taxas de
Serviço Urbano - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido de



revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2001, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.161.113-02, permanecendo, portanto, na íntegra, o
lançamento do IPTU/taxa de sinistro 2001, nos termos das
leis nº 6361/90, 9.927/98 e alterações e lei nº
11.111/01.(Protoc.nº 10.101/01– Benedita Vera de Castro
e Silva- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Valor Excessivo do Box de Garagem – Ilegalidade
do Imposto Progressivo – Ilegalidade das Taxas de
Serviço Urbano - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2001, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.161.112-02, permanecendo, portanto, na íntegra, o
lançamento do IPTU/taxa de sinistro 2001, nos termos das
leis nº 6361/90, 9.927/98 e alterações e lei nº
11.111/01. (Protoc.nº 10.102/01– Benedita Vera de Castro
e Silva- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Valor Excessivo do Box de Garagem – Ilegalidade
do Imposto Progressivo – Ilegalidade das Taxas de
Serviço Urbano - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.161.112-02, permanecendo, portanto, na íntegra, o
lançamento do IPTU/taxa de sinistro 2002, nos termos das
leis nº 6361/90, 9.927/98 e alterações e lei nº
11.111/01. (Protoc.nº 12327/02– Benedita Vera de Castro
e Silva- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06 – Errata – DOM 25/07/06)

IPTU – Valor Excessivo do Box de Garagem – Ilegalidade
do Imposto Progressivo – Ilegalidade das Taxas de
Serviço Urbano - Recurso Voluntário.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2002, relativo ao imóvel codificado sob o nº
042.161.113-02, permanecendo, portanto, na íntegra, o
lançamento do IPTU/taxa de sinistro 2002, nos termos das
leis nº 6361/90, 9.927/98 e alterações e lei nº
11.111/01.(Protoc.nº 12328/02– Benedita Vera de Castro e
Silva- Relatora- Patrícia de Camargo Margarido- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06 – Errata – DOM 25/07/06)

IPTU – Área Non Edificandi - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantida a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
revisão de lançamento de IPTU, referente ao exercício de
2003, relativo aos imóveis codificados sob o nº
035.092.000-02 e 042.030.964-02, permanecendo, portanto,
na íntegra, os respectivos lançamentos do IPTU/taxa de
sinistro 2003, nos termos das leis nº 9.927/98 e
alterações e lei nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/14496/03–
Ricardo Julio Manzur- Relator- Edson Vilas Boas Orrú- 3ª
Câmara- DOM 14/07/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário julgado prejudicado pela perda de seu objeto,
considerando que o pedido já foi satisfeito na decisão
do protocolo nº 8.038/99, julgado pela 1ª câmara e
publicado em 13/06/2006 para o código de imóvel nº
055.082.054/03.(Protoc.nº 11.118/02 - GEPPAR-Gestão
Patrimonial e Participações S/C Ltda – Relatora -
Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara - DOM 29/07/06 )

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário julgado prejudicado pela perda de seu objeto,
considerando que o pedido já foi satisfeito na decisão
do protocolo nº 8.039/99, julgado pela 1ª câmara e
publicado em 13/06/2006 para o código de imóvel nº
055.082.055/03.(Protoc.nº 11.119/02 - GEPPAR-Gestão



Patrimonial e Participações S/C Ltda – Relatora -
Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário julgado prejudicado pela perda de seu objeto,
considerando que o pedido já foi satisfeito na decisão
do protocolo nº 8.040/99, julgado pela 1ª câmara e
publicado em 13/06/2006 para o código de imóvel nº
055.082.056/03.(Protoc.nº 11.120/02 - GEPPAR-Gestão
Patrimonial e Participações S/C Ltda – Relatora -
Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU e Taxa de Lixo – Valor Venal – Serviço Público
Posto à Disposição para uso Efetivo ou Potencial -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
impugnação do lançamento de IPTU e Taxa de Lixo do
exercício de  1991, do código de imóvel nº
013.856.700/02, estando corretamente constituídos os
lançamentos de IPTU e Taxa de Lixo através das
respectivas legislações, nos exatos termos da Lei nº
5.626/85 – CTM, Lei nº 6.362/90, e artigos 77 e 79 do
CTN e lei municipal nº 6.355/90. (Protoc.nº 8.127/91 –
Durval Otero – Relator - José Antonio Khattar – 2ª
Câmara – DOM 29/07/06)

ISSQN – Contrato Social - Inscrição Municipal –
Alteração de Enquadramento - Regime de Lançamento –
Lista de Serviços - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância administrativa que manteve o enquadramento na
lista de serviços com o regime de lançamento por
homologação, tendo em vista a atividade de execução de
projetos estruturais e montagem de estruturas, nos
termos do artigo 31 da Lei nº 8.230/94 e, a partir de
20/10/2005, pelo disposto no artigo 30 da Lei nº
12.392/2005. (Protoc.nº 33.083/01 – Pina Fiqueiredo Eng.
Estrutural Ltda – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª



Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Área de terreno – Desapropriação Parcial –
Averbação na Matrícula do Imóvel – Responsabilidade do
Expropriante – Erro de Fato - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para que sejam retificados os
lançamentos de IPTU a partir do exercício de 1992, para
o código de imóvel nº 042.815.600/03, com a alteração da
área de terreno de 2.000 m2 para 1.680,00 m2, conforme
informações da SEPLAMA e demais elementos constantes nos
autos, cabendo, sim, ao expropriante o devido registro
no cartório de registro de imóveis. (Protoc.nº 11.885/02
– Humberto Diniz da Silva – Relator - Roberto Palma – 2ª
Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Preenchimento dos
Requisitos – Imóvel com C.C.O - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
administrativa, deferindo-lhe o pedido de isenção para o
lançamento de IPTU do exercício de 2004, do código de
imóvel nº 055.053.896/03, por restar comprovado nos
autos que o recorrente possui o Certificado de Conclusão
de Obra-C.C.O. com data de emissão em setembro/2001,
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 03/10/59.740 – Augusto Felippete – Relator -
Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)   

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do Voto Divergente do
julgador João Batista Borges, declarada a nulidade da
notificação do lançamento fundada em decreto, conforme
fls. 03 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 43.782/95 – Maria José Ildefonso
Fernandes – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM
29/07/06)



IPTU – Isenção – Aposentado – Rendimento Superior ao
Limite – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2004,
do código de imóvel nº 032.176.500/02, por apresentar
total de rendimentos recebidos  superior ao limite legal
estabelecido, conforme apurado na Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física de 2003-ano calendário 2002, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 03/10/58.416 – José Carlos Pagano -    
Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Rendimento Superior ao
Limite – Rendimentos Recebidos Não Exclusivamente do
Benefício de Aposentadoria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2004,
do código de imóvel nº 042.021.885/02, tanto pelo fato
de o total de rendimentos recebidos estar superior ao
limite legal estabelecido como não tiveram origem
exclusivamente de proventos de aposentadoria, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 03/10/24.275 – Imaculada Aparecida Paulino -    
Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Rendimentos Recebidos Não
Exclusivamente do Benefício de Aposentadoria - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2005,
do código de imóvel nº 042.007.595/02, pelo fato dos
rendimentos não terem origem exclusivamente de proventos
de aposentadoria, conforme apurado na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física, não atendendo os



requisitos de enquadramento, nos exatos termos do artigo
4º da Lei Municipal nº 11.111/01.(Protoc.nº 04/10/24.028
– Izonel Domingues de Carvalho – Relator - Ivo Zenatti –
2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Rendimento Superior ao
Limite – Rendimentos Recebidos Não Exclusivamente do
Benefício de Aposentadoria - Proprietário de Mais de um
Imóvel em Campinas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa que indeferiu o pedido de isenção para o
lançamento de IPTU do exercício de 2004, do código de
imóvel nº 055.081.522/02, pois se apurou nos autos que os
rendimentos recebidos foram superior ao limite legal
estabelecido, que não tiveram origem exclusivamente de
proventos de aposentadoria e por possuir mais de um
imóvel, não atendendo os requisitos de enquadramento, nos
exatos termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 03/10/34.394 – Pedro Pereira Machado -    
Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Rendimento Superior ao
Limite – Rendimentos Recebidos Não Exclusivamente do
Benefício de Aposentadoria - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2005,
do código de imóvel nº 055.037.325/02, pois se apurou
nos autos que os rendimentos recebidos foram superior ao
limite legal estabelecido e que não tiveram origem
exclusivamente de proventos de aposentadoria, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 11.111/01.
(Protoc.nº 04/10/20.464 – Manoelina Rezende Guimarães
Mendes – Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM
29/07/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pela perda de seu objeto em razão da decisão



prolatada, com base na Lei nº 9.927/98 e artigo 149,I,
do CTN, nos autos do protocolo nº 8.041/99, julgado pela
1ª câmara e publicado em 13/06/2006, para o código de
imóvel nº 055.082.057/03. (Protoc.nº 11.121/02 - GEPPAR-
Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda – Relator -
João Batista Borges – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pela perda de seu objeto em razão da decisão
prolatada, com base na Lei nº 9.927/98 e artigo 149,I,
do CTN, nos autos do protocolo nº 8.042/99, julgado pela
1ª câmara e publicado em 13/06/2006, para o código de
imóvel nº 055.082.058/03. (Protoc.nº 11.122/02 - GEPPAR-
Gestão Patrimonial e Participações S/C Ltda – Relator -
João Batista Borges – 2ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Área de Construção –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário,  para que as alterações determinadas
na decisão de primeira instância administrativa, no
pedido de revisão do lançamento do IPTU de 2001, com
cobrança retroativa de 2000, do código de imóvel nº
055.043.355/02, com alteração da classificação do imóvel
para A-2.4, da área construída para 75 m2 e ano base de
depreciação para 1988, apuradas pelos procedimentos da
CSFI-DRI em vistoria fiscal, sejam retroativas ao
exercício de 2000, nos termos da lei nº 9.927/98 e
alterações. (Protoc.nº 77.402/01 – Domingo José Peres
Tanaka –Relator - José Norival Munhoz – 1ª Câmara – DOM
29/07/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Falta de Recolhimento -
Serviços Prestados no Município – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que deferiu parcialmente a
impugnação ao AIIM nº 3114 – C, de 02/09/2002, lavrado
pela falta de recolhimento do ISSQN sobre os serviços
prestados em Campinas, apurado pela Auditoria Fiscal na
verificação das Notas Fiscais de Serviços, retificando,



por fim, o valor da autuação, com exclusão dos serviços
prestados em outros municípios, apresentado nos autos
pela recorrente, e com a exclusão da multa de 10%, nos
termos do artigo 31, I, da Lei nº 8.230/94 e do artigo
28, I, da Lei nº 11.110/01 c.c. artigo 51 do Decreto nº
11.794/95 e Decreto nº 13.893/02, e artigo 106, II, c,
da Lei nº 5.172/66-CTN e Lei nº 11.829/03. (Protoc.nº
55.318/02 – Siemens Engenharia e Service Ltda -
Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM
29/07/06)

ITBI – Obrigação Principal – Aquisição de Imóvel
Construído - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo hígida a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
AIIM nº 1508, de 07.08.2000, por restar demonstrado nos
autos que a construção do prédio residencial fora
executada anteriormente a aquisição do imóvel, apurada
pelos procedimentos da CSFI-DRI em vistoria fiscal no
protocolo nº 43.093/96, e falta de previsão para a
redução da multa, nos exatos termos do disposto na Lei
nº 8.188/94, e alterações, e Lei nº 10.401/99. (
Protoc.nº 50.336/00 – Arlete Tavares Faccheti -
Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM
29/07/06)

ITBI – Obrigação Principal – Transferência da
Propriedade do Terreno – Realização de Construção pelo
Adquirente do Imóvel - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando-se a decisão de 1ª
instância administrativa e determinando o cancelamento
do AIIM nº 1074, de 01.04.1999, por restar demonstrado
nos autos que a construção do prédio residencial,
executado pelo protocolo de aprovação de planta nº
34.240/83, foi efetuado pelo adquirente do imóvel
territorial e após o termo de transferência da
propriedade datada de 1981, nos exatos termos do
disposto no artigo 156,II, da CF/88 c.c. a Súmula 470 da
STF. (Protoc.nº 22.117/99 – Fortunato Lima – Relator -
João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 29/07/06)



ITBI – Obrigação Principal – Área Construída Não
Declarada existente antes da Transmissão do Imóvel –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo hígida a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
AIIM nº 1586, de 05.12.2000, por restar demonstrado nos
autos a existência de havia área  construída no imóvel e
não declarada em 1994, apurada pelo levantamento de
aerofoto municipal, em cujo lançamento do IPTU de
junho/96 foi demonstrada a recorrente, anteriormente a
transmissão do imóvel datada de dezembro/1996 nos exatos
termos do disposto na Lei nº 8.188/94, e
alterações.(Protoc.nº 75.871/00 – Agripina Maria da P.
Nascimento – Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara
– DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Pensionista – Preenchimento dos
Requisitos – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
administrativa, deferindo-lhe o pedido de isenção para o
lançamento de IPTU do exercício de 2005, e anos
posteriores se atendidas as exigências da lei, do código
de imóvel nº 070.747.000/02, por constar nos autos a
prova de concessão do benefício do INSS, a propriedade
de imóvel residencial e de nele residir, atendendo os
requisitos de enquadramento, nos exatos termos do artigo
4º da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei nº
12.176/04. (Protoc.nº 04/10/29.099 – Odila Baungartner
Candido Rodrigues – Relatora - Mariângela Tiengo Costa –
1ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Fato Gerador - Execução Fiscal – Imóvel
Inexistente – Alteração nos Lotes - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
que cancelou o lançamento referente ao imóvel codificado
sob o nº 024.183.000/03, bem como dos débitos
existentes, inclusive aqueles ajuizados, restando
demonstrado nos autos, nas manifestações do DRI/SMF e da



SEPLAMA que o imóvel objeto dos lançamentos não existia,
nos termos do artigo 114 e 116, I, do CTN.(Protoc.
2042/97 – SNJ-CJ-II(Luiz Pegoraro - apens. c/Prot.
41.875/98) – Relatora -Mariângela Tiengo Costa – 1ª
Câmara – DOM 29/07/06 – Errata DOM 04/08/06)

IPTU – Classificação do Imóvel - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo a decisão de 1ª instância
que deferiu o pedido de revisão do lançamento do IPTU
para o exercício de 2001, do código de imóvel nº
019.800.250/02, que alterou a classificação do
tipo/padrão/subpadrão para C.1-7, nos termos da decisão
exarada no protocolo nº 66.664/99 e da Lei nº 9.927/98,
e alterações, e Lei nº 11.111/01. Determinando-se, por
fim, que tais providências atinjam também os lançamentos
dos exercícios de 2002 e 2003. (Protoc.nº 13.834/01 –
Clóvis Antônio Cabrino – Relatora - Mariângela Tiengo
Costa – 1ª Câmara – DOM 29/07/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recursos de Ofício
e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecidos e dado provimento
aos recursos oficial e voluntário, reformando a decisão
de 1ª instância administrativa, determinando a
retificação do lançamento do ISSQN, por responsabilidade
solidária, da notificação nº 990.000.650, para que seja
observado para fins de lançamento do tributo a área
construída de 12.935,35 m2 constante no Certificado de
Conclusão de Obra-CCO, bem como realizada a dedução das
notas fiscais de serviço carreadas com o recurso, desde
que preencham os requisitos legais para tanto, nos
termos do disposto nos artigos 145, 149, VIII, e 156,I,
da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 75.712/99 – Rossi
Residencial S/A – Relator - Carlos Eduardo de Oliveira –
1ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Valor M2 de Construção – Aplicação da
Classificação Definida em Lei – Retificação dos Dados
Cadastrais – Verificação Fiscal - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento



ao recurso voluntário, mantendo hígida a decisão de 1ª
instância que indeferiu o pedido de revisão do
lançamento do IPTU para os anos de 2002, 2003 e 2005, do
código de imóvel nº 005.675.130/02, e determinou de
ofício as retificações de lançamento necessárias, como
medida de direito, com base nas provas produzidas,
inclusive as apuradas pelos procedimentos da CSFI-DRI em
vistoria fiscal, e com supedâneo nos artigos 145 e 149
c.c. artigo 173 do Código Tributário Nacional-CTN e
artigos 57 a 59 da Lei nº 11.109/01. (Protoc.nº
10.999/02 – Milton E. Miranda – Relator - Carlos Eduardo
de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 29/07/06)

IPTU – Isenção – Aposentado – Lançamento de Box de
Garagem – Imóvel Não Classificado Como Residencial –
Improcedência do Pedido - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo hígia a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2005,
do código de imóvel nº 042.062.474/02, por se tratar de
unidade imobiliária classificada no
tipo/padrão/subpadrão G-1.0 – Box de Garagem, não
classificada na categoria residencial, não atendendo os
requisitos de enquadramento, nos exatos termos do artigo
4º da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei nº
12.176/04 e artigo 111, I, do CTN.(Protoc.nº
04/10/56.005 – Heloísa H. Tristão – Relator - Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 29/07/06)

ISSQN – Obrigação Principal e Acessória – Impugnação
Administrativa Apresentada para mais de um Documento de
Formalização do Crédito Tributário – Matéria não
apreciada na Segunda Instância para evitar Supressão de
Instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que decidiu pelo não
conhecimento da impugnação do AIIM nº 2178 - série ”C” e
do AIIM nº 2179 – série “C”, por abranger dois
lançamentos, caracterizando a apresentação de impugnação
para mais de um documento de formalização do crédito



tributário, e dessa forma, contrariando o disposto no
artigo 158, §§ 3º e 4º do Regulamento do ISSQN, aprovado
pelo Decreto 11.794/95 e também o artigo 39 da Lei nº
11.109/2001. Assim, resta prejudicada a análise do
mérito do recurso, sob pena de supressão de instância,
visto que não há como apreciar em Segunda Instância,
matéria não apreciada na Primeira, conforme dispõe o
artigo 473 c.c. artigo 517 do CPC. (Protoc.nº 73.343/01
– RCA Temporários e Efetivos Ltda – Relator - Ivo
Zenatti – 2ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Obrigação Principal e Acessória – Impugnação
Administrativa Apresentada para mais de um Documento de
Formalização do Crédito Tributário – Matéria não
apreciada na Segunda Instância para evitar Supressão de
Instância - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que decidiu pelo não
conhecimento da impugnação do AIIM nº 2178 - série ”C” e
do AIIM nº 2179 – série “C”, por abranger dois
lançamentos, caracterizando a apresentação de impugnação
para mais de um documento de formalização do crédito
tributário, e dessa forma, contrariando o disposto no
artigo 158, §§ 3º e 4º do Regulamento do ISSQN, aprovado
pelo Decreto 11.794/95 e também o artigo 39 da Lei nº
11.109/2001. Assim, resta prejudicada a análise do
mérito do recurso, sob pena de supressão de instância,
visto que não há como apreciar em Segunda Instância,
matéria não apreciada na Primeira, conforme dispõe o
artigo 473 c.c. artigo 517 do CPC. (Protocolo 73344/01 –
RCA Temporários e Efetivos Ltda – Relator - Ivo Zenatti
– 2ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Não Retenção na Fonte e
Não Recolhimento – Exclusão de Serviço Prestado Fora do
Município de Campinas – Exclusão de Serviço Prestado com
Inscrição Municipal – Responsabilidade Solidária no
Regime de Homologação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, expurgando do AIIM nº
2876 - série ”C” – todos os créditos decorrentes dos



serviços prestados em outros municípios, relativos aos
Recibos de Pagamento a Autônomo indicados na íntegra do
voto do relator, em atendimento ao disposto no artigo
23, I, da Lei nº 8.230/94, uma vez estão devidamente
registrados na contabilidade da recorrente. Mantém-se
também a decisão de primeira instância, que excluiu da
base de cálculo do imposto os valores pagos aos
profissionais que se encontram regularmente inscritos no
Cadastro Municipal e que manteve a responsabilidade
solidária pelo pagamento do ISSQN, no regime de
homologação, por estar em conformidade com a
determinação do artigo 11, II, a da lei 8.230/94.
(Protoc.nº 55568/01 – Distribuidora de Bebidas Campinas
Ltda – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM
15/08/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Não Retenção na Fonte e
Não Recolhimento – Exclusão de Serviço Prestado com
Inscrição Municipal – Responsabilidade Solidária no
Regime de Homologação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se o lançamento do AIIM
nº 2877 - série ”C” , com as alterações parciais
propostas na decisão de primeira instância, restando
colacionados aos autos os Recibos de Pagamento a
Autônomo emitidos no município de Campinas, nos exatos
termos do prescrito no artigo 11, II, “a”, da Lei nº
8.230/94. (Protoc.nº 55569/01 – Distribuidora de Bebidas
Campinas Ltda – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara –
DOM 15/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção por Tombamento ou por estar o
imóvel na Área Envoltória de Tombamento - Entidade
Social e Cultural - Intempestividade na 1ª instância -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento do pedido de isenção do IPTU para os
exercícios de 2003 e 2004, do código de imóvel nº
036.617.000/02, por restar demonstrado a
intempestividade da solicitação e por não tratar-se  de



imóvel tombado e nem constar da área envoltória e/ou em
estudo para tombamento pelo CONDEPACC, nos exatos termos
das Leis nº 10.390/99 e nº 10.396/99. (Protoc.nº
10/9688/03 – Sociedade Cultural de Teatro – Sotac -
Relatora - Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM
15/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Rendimento Superior ao Limite – Rendimentos Recebidos
Não Exclusivamente do Benefício de Aposentadoria -
Proprietário de Imóvel Classificado como Territorial -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2003,
do código de imóvel nº 029.127.238/03, pois se apurou
nos autos que os rendimentos recebidos foram superior ao
limite legal estabelecido, que não tiveram origem
exclusivamente de proventos de aposentadoria e pelo
imóvel não estar classificado na categoria de uso
residencial, não atendendo os requisitos de
enquadramento, nos exatos termos do artigo 4º,inciso I,
§1º, II da Lei Municipal nº 11.111/01. (Protocolo
10/9296/02 – Orlando Reis da Silva – Relatora - Gislaine
T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Agenciamento de Mão de
Obra Temporária – Base de Cálculo – Receita Bruta pelo
Serviço Prestado – Local da Prestação do Serviço -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
AIIM nº 1168 – série “B”, fulcrado na correta aplicação
do artigo 24 da Lei Municipal nº 8.230/94 e artigo 9º do
Decreto-lei nº 406/68 e por restar demonstrado nos
autos, que a prestação do serviço de locação de mão-de-
obra temporária ocorreu no município de Campinas e que a
base de cálculo do ISSQN abrange a receita bruta
auferida pelo serviço. (Protoc.nº 44.721/00 – Treinobrás
Sistema Brasileiro de Treinamento Ltda. – Relator - João



Batista Borges – 2ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Recolhimento a Menor -
Agenciamento de Mão de Obra Temporária – Base de Cálculo
– Receita Bruta pelo Serviço Prestado – Serviços
Prestados Fora e em Campinas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator,
conhecido e dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para excluir da base de cálculo do ISSQN,
lançado através do AIIM nº 210 – série “C”, as notas
fiscais de serviços emitidas para outros municípios,
mantendo-se os demais dados apurados, sem qualquer
dedução, por restar demonstrado que se trata de locação
de mão-de-obra temporária e que a base de cálculo do
imposto é a receita bruta auferida pelo serviço
prestado, tudo estribado no artigo 156, III, da CF/88,
artigo 149, VIII do CTN, artigo 9º do Decreto-lei nº
406/68 e artigo 24 da Lei Municipal nº 8.230/94.
(Protoc.nº 55.579/01 – WCA Recursos Humanos Ltda -
Relator - João Batista Borges – 2ª Câmara – DOM
15/08/06)

ITBI – Obrigação Acessória – Preenchimento Incorreto de
Campos da Guia de Recolhimento – Decreto Municipal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para anular o AIIM nº 1279, datado
de 25.10.1999, em obediência ao Princípio da Legalidade,
por ser anulável a notificação de lançamento baseada em
Decreto Municipal, ressalvando, o direito de
reconstituição nos termos do artigo 173, II, do CTN.
(Protoc.nº 65.684/99 – Lucent Technologies N. S. do
Brasil S/A – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª
Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que deferiu parcialmente o
pedido, culminando com a retificação do crédito
tributário estampado na notificação nº 220.003.697,



fixando o valor em 39.724,7902 UFIC, diante da dedução
das notas fiscais de serviço e das guias de recolhimento
ratificadas pela Auditoria Fiscal, nos termos do
disposto nos artigos 145 e 149, VIII, e 156, I, da Lei
Complementar Federal 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/33.172/05 – Robert Bosch Ltda – Relator - João Carlos
Baptista – 1ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa, que alterou o lançamento
de que trata a notificação nº 200.000.865, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção do imóvel codificado sob o nº
043.531.060/03, reduzindo-se o valor do lançamento para
9.487,4448 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço e das guias de recolhimento do ISSQN,
ratificadas pela Auditoria Fiscal, nos termos do
disposto nos artigos 145,III, c.c artigo 149, VIII da
Lei Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
55.184/00 – Alécio Pereira da Silva – Relatora - Adriana
de Oliveira Juabre – 1ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa, que alterou o lançamento
de que trata a notificação nº 200.000.555, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção do imóvel codificado sob o nº
042.158.204/02, reduzindo-se o valor lançamento para
64.559,7688 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço, da mão-de-obra própria e das guias de
recolhimento do ISSQN, ratificadas pela Auditoria
Fiscal, nos termos do disposto nos artigos 145, III,
c.c. artigo 149, VIII da Lei Complementar Federal nº
5.172/66 (CTN). (Protocolo 59.514/00 – Concima S/A
Construções Civis – Relatora - Adriana de Oliveira
Juabre – 1ª Câmara – DOM 15/08/06)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Valores Recolhidos – Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
que deferiu a impugnação e determinou o cancelamento da
notificação nº 990.001.316, referente ao ISSQN por
Responsabilidade Solidária, diante da dedução dos
valores recolhidos a título de ISSQN incidente sobre a
mão-de-obra utilizada na edificação das obras
executadas, que ultrapassaram a base de cálculo do
imposto, bem como o fato do imóvel ser de sua
propriedade e não de terceiros, nos termos do disposto
nos artigos 145, 149, VIII, e 156, I, da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
73.226/99 – MOG – Comercial e Construtora Ltda -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM
15/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Valores Recolhidos – Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que deferiu a impugnação e determinou a
retificação da notificação nº 220.003.721, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária, fixando o crédito
tributário no valor correspondente a 31.763,6500 UFIC,
diante da dedução dos valores recolhidos a título de
ISSQN incidente sobre a mão-de-obra utilizada na
edificação das obras executadas, nos termos do disposto
nos artigos 145, 149, VIII, e 156, I, da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/33.146/05 – Construtora IBD Ltda – Relator - Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 15/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Falta de Comprovação da Condição de Aposentada ou
Pensionista – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª



instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2005, do
imóvel codificado sob o nº 042.084.382/02, por não ter
comprovado a condição de aposentada ou de pensionista,
nos termos do artigo 111, II da Lei Complementar Federal
nº 5.172/66 (CTN) e do artigo 4º, inciso I da Lei
Municipal 11.111/01. Ademais, houve a extinção do
crédito tributário, presumindo-se a desistência do
recurso, conforme prevê o artigo 14, §2º, da Lei
Municipal nº 11.109/01. (Protoc.nº 10/24.039/04 –
Conceição Aparecida Martins da Silva - Relatora
Mariângela Tiengo Costa – 1º Câmara – DOM 15/08/06)

ITBI – Obrigação Principal – Recolhimento a Menor -
Aquisição de Imóvel Construído - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, afastada a preliminar sobre os
efeitos da lei 8.188/94, após ter sido revogada pela lei
10.401/99, com base no disposto no artigo 144 da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN). Quanto ao
mérito, negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo hígida a decisão de 1ª instância
administrativa, que indeferiu a impugnação ao AIIM nº
1565 lavrado em 24.10.2000, por restar demonstrado nos
autos que a construção do imóvel foi executada pela
incorporadora, antes da transmissão da propriedade do
imóvel, e pelo fato da inexistência do “habite-se” não
constituir ausência de habitabilidade, uma vez que o ano
base de depreciação do imóvel é de 1994, conforme foi
apurado pelos procedimentos da CSFI-DRI em vistoria
fiscal, nos termos do disposto na Lei nº 8.188/94, e
alterações. (Protoc.nº 67.389/00 – Paulo César Macedo de
Souza – Relator - José Norival Munhoz – 1ª Câmara – DOM
15/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Duplicidade de
Lançamento – Cancelamento – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que deferiu o pedido,
culminando com o cancelamento da notificação nº
220.004.076, por restar demonstrado nos autos a
ocorrência de duplicidade de lançamento, nos termos do



disposto nos artigos 145 e 149, VIII, da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/45.932/05 – Condomínio Edifício Itapoá – Relator -
João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 15/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que deferiu parcialmente o
pedido, culminando com a retificação do crédito
tributário estampado na notificação nº 220.001.288,
fixando o valor em 52.892,8140 UFIC, diante da dedução
das notas fiscais de serviço e das guias de recolhimento
ratificadas pela Auditoria Fiscal, nos termos do
disposto nos artigos 145 e 149, VIII, e 156, I, da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/19.939/04 – Rossi Residencial S/A – Relator - João
Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 15/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Proprietário de Imóvel Classificado como Territorial –
Inexistente o C.C.O - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento do IPTU do exercício de 2001,
do código de imóvel nº 055.047.427/03, pelo fato do
imóvel não possuir o Certificado de Conclusão de Obra -
C.C.O. até aquele momento, por constar nos autos a
classificação do imóvel em categoria territorial para o
lançamento do IPTU do exercício de 2001, e por ter sido
constatada a edificação, somente através da verificação
fiscal da CSFI-DRI datada de 31/10/2001, sendo proposta
a alteração para predial a partir do exercício de 2002.
O contribuinte, portanto, não atendeu os requisitos de
enquadramento para isenção, exigidos nos exatos termos
da Lei Municipal nº 10.387/99. (Protoc.nº 8000383/01 –
Antonio Favaro – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª
Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –



Comprovação de Propriedade de um Único Imóvel em
Campinas – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso na JRT e
afastada a preliminar de aplicação da Súmula 01 da JRT,
pois a decisão de 1ª instância tinha motivação e
fundamentação, nos termos do artigo 210 da Lei Municipal
nº 5.626/85 (CTM), tendo ocorrido a possibilidade de
ampla defesa por parte do Contribuinte. Quanto ao
mérito, também por unanimidade, foi dado provimento ao
recurso voluntário e reformada a decisão de 1ª instância
administrativa, para que concessão do pedido de isenção
para o lançamento do IPTU do exercício de 1997, do
código de imóvel nº 042.014.393/02, por ter o
contribuinte comprovado que na data do fato gerador, na
condição de aposentado, detinha de forma efetiva a
propriedade de um imóvel, onde residia, tendo
apresentado, em grau de recurso, documentos
comprobatórios de que não detinha as demais imóveis a
ele atribuída, atendendo, então, os requisitos de
enquadramento, nos exatos termos da Lei Municipal nº
8.729/95. (Protocolo 8025831/97 – Miguel Francisco
Caricchio – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª
Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Rendimento Superior ao Limite – Proprietário de Mais de
um Imóvel em Campinas – Cerceamento de Defesa - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário
e anulada a decisão de primeira instância
administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a
fim de que seja proferida nova decisão acerca do mérito,
nos termos do artigo 26 da Lei Municipal nº 11.109/2001.
Restou demonstrado nos autos que a primeira instância
não ofereceu oportunidade de saneamento para comprovação
com documentos ou outros meios a inexistência de
propriedade de outros imóveis, o que atenderia o
previsto nos artigos 4º e 21 da Lei Municipal nº
11.109/2001. (Protoc.nº 10/59720/03 – Nelci Sbrolini
Mazzariol – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª
Câmara – DOM 29/08/06)



IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Rendimentos de País Estrangeiro –Documento Expedido em
Língua Estrangeira – Tradução Juramentada - Cerceamento
de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário
e anulada a decisão de primeira instância
administrativa, devendo o protocolado retornar ao DRI, a
fim de que seja proferida nova decisão acerca do mérito,
nos termos do artigo 26 da Lei Municipal nº 11.109/2001.
Não restou demonstrado nos autos que a primeira
instância tenha oferecido oportunidade de saneamento
para comprovação do benefício de aposentadoria recebido
de país estrangeiro, bem como dos efetivos valores
recebidos através de documentos ou outros meios, o que
atenderia o previsto nos artigos 4º e 21 da Lei
Municipal nº 11.109/2001. (Protocolo 8001473/01 –
Gerhard Laschet – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara –
DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Falta de Comprovação da Condição de Aposentado ou
Pensionista – Proprietário de Imóvel Classificado como
Territorial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2005, do
imóvel codificado sob o nº 055.084.151/03, por não ter
sido comprovada a condição de aposentado ou de
pensionista, nos termos do artigo 111, II da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN) e do artigo 4º,
inciso I da Lei Municipal 11.111/01 e por constar a
classificação do imóvel em categoria territorial, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos da Lei Municipal nº 11.111/01, e alterações.
(Protoc.nº 10/19638/04 – Valdir Pavarin – Relator -
Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Fato Gerador - Existência dos Requisitos do
artigo 32 do CTN – Improcedente Repetição de Indébito -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento



ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
cancelamento do lançamento do IPTU relativo ao imóvel
codificado sob nº 003.161.000/03, posto que o lançamento
foi corretamente constituído nos termos da legislação em
vigor, restando demonstrado nos autos, através das
informações dos órgãos e secretarias da administração
direta e indireta municipal, que o imóvel está
localizado na zona urbana do município e é beneficiado
com 2 dos 5 melhoramentos exigidos pelo artigo 32, § 1º,
da Lei nº 5.172/66-CTN e artigo 2º da Lei Municipal nº
11.111/01, ficando, assim, prejudicado o pedido de
restituição dos valores recolhidos. (Protoc.nº 48621/02
– Robson Fred Carpino – Relatora - Gislaine T.R. Clark –
2ª Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Notificação para Saneamento – Falta de Documentos
Comprobatórios - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2003,
do código de imóvel nº 000.369.750/02, por não ter sido
apresentada, não obstante ter sido notificada
oficialmente, toda a documentação exigida, faltando
comprovante de residência e certidões dos cartórios de
registros de imóveis de Campinas, não atendendo os
requisitos de enquadramento, nos exatos termos do artigo
4º da Lei Municipal nº 11.111/01 e artigo 50, § 1º, da
Lei Municipal nº 11.109/01. (Protoc.nº 10/10362/02 –
Odette Mazzetto Martins – Relatora - Gislaine T.R. Clark
– 2ª Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Proprietário de Mais de um Imóvel em Campinas – Registro
na Matrícula de Imóvel no Cartório de Registro de Imóvel
do Regime de Comunhão Universal de Bens - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de



isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2003,
do código de imóvel nº 042.090.452/02, por constar nos
autos a Certidão do 3º CRI, bem como a matrícula do
imóvel do 3º CRI, onde consta que o recorrente, casado,
sob o regime de comunhão universal de bens, possui parte
ideal de outro imóvel, não atendendo  requisito de
enquadramento, nos exatos termos do artigo 4º, §1º,
inciso II, da Lei Municipal nº 11.111/01. (Protoc.nº
10/9322/02 – Gilberto Levantese - Relatora: Gislaine
T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM 29/08/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Serviços Próprios e
Retenção de Terceiros – Acordo para Parcelamento Não
Cumprido – Remissão de Débito – Enquadramento nos
Incisos – Improcedente para Pessoa Jurídica - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade (nos termos do voto do relator
e da declaração de voto do julgador Roberto Palma),
conhecido e dado provimento parcial ao recurso
voluntário, para anular a decisão de 1ª instância
administrativa que indeferiu o pedido de remissão de
débito, posto que foi considerado para manifestação e
decisão somente o Inciso II e § 2º do artigo 1º da Lei
nº 9.578/97, alterada pela Lei nº 9.950/98, devendo, no
entanto, ser analisados os incisos I e III do mesmo
artigo, e demais dispositivos do diploma legal citado,
inclusive quanto à descaracterização do benefício para
Pessoa Jurídica. Impedido de votar por motivos
regimentais o julgador Ivo Zenatti. (Protoc.nº 66201/01
– Centro Social Presidente Kennedy – Relator - João
Batista Borges – 2ª Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Falta de Comprovação da Condição de Aposentada ou
Pensionista – Proprietário de Imóvel Classificado como
Territorial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2003, do
imóvel codificado sob o nº 055.036.855/03, por não ter
comprovado a condição de aposentada ou de pensionista,



nos termos do artigo 111, II da Lei Complementar Federal
nº 5.172/66 (CTN) e do artigo 4º, inciso I da Lei
Municipal 11.111/01 e por constar a classificação do
imóvel em outra categoria que não a de uso residencial
(territorial) para o lançamento de IPTU de 2002, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos da Lei Municipal nº 11.111/01. (Protocolo
10/3353/02 – Marlene Knupp – Relator - Ivo Zenatti – 2ª
Câmara – DOM 29/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Proprietário de Imóvel Classificado como Territorial –
Falta de Comprovação da Propriedade – Falta de
Comprovação de Domicílio no Imóvel - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2004, do
imóvel codificado sob o nº 055.062.730/03, por não ter
comprovado as condições de propriedade do imóvel e nele
residir, e por constar a classificação do imóvel em
outra categoria que não a de uso residencial
(territorial) para o lançamento de IPTU de 2003, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos da Lei Municipal nº 11.111/01, e alterações.
(Protoc.nº 10/59864/03 – Maria Imaculada C. Faleiros
Moquiuti – Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM
29/08/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário pela perda de seu objeto em razão da decisão
prolatada, com base na Lei nº 9.927/98 e artigo 149, I,
do CTN, nos autos do Protocolo  nº 8.036/99, julgado
pela 1ª Câmara e publicado em 13/06/2006, para o código
de imóvel nº 055.082.052/03. (Protoc.nº 11.116/02 –
Geppar Gestão Patrim. e Participações S/C Ltda -
Relator - José Antonio Khattar – 2ª Câmara – DOM
29/08/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso



voluntário pela perda de seu objeto em razão da decisão
prolatada, com base na Lei nº 9.927/98 e artigo 149, I,
do CTN, nos autos do Protocolo  nº 8.037/99, julgado
pela 1ª Câmara e publicado em 13/06/2006, para o código
de imóvel nº 055.082.053/03. (Protoc.nº 11.117/02 –
Geppar Gestão Patrim. e Participações S/C Ltda -
Relator - José Antonio Khattar – 2ª Câmara – DOM
29/08/06)

IPTU - Taxa de Combate e Prevenção a Sinistro – Valor
Venal – Classificação do Imóvel – Atendidos os
Pressupostos do Artigo 142 do CTN - Laudo Pericial
referente a outro exercício – Recursos de Ofício e
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecidos os recursos e
negado  provimento ao oficial e dado provimento parcial
ao voluntário, determinando que o lançamento do IPTU do
exercício de 2002, do imóvel codificado sob o nº
028.542.000/02, seja alterado com base no parecer fiscal
emitido pelo DRI/SMF, com fulcro na Lei Municipal nº
11.111/01 e Instrução Normativa-DRI/SMF nº 01/2004,
alterando-se o padrão de classificação do imóvel com
base no relatório da CSFI-DRI acostado à folha 315 do
presente (cópia do protocolo nº 27.186/2000) que
classificou o imóvel em: Guarita com área de 25,20m²,
padrão F-2.0 - Pavimento Inferior com área de
1.860,02m², padrão C-2.0 - Térreo e Mezanino com área de
2.637,00m², padrão C-2.5 - Pavimento Superior com área
de 2.228,28m², padrão C-2.1, totalizando a área de
6.750,50m². Determinou-se, ainda, que a Taxa de Combate
a Sinistro cobrada nos termos da Lei 6.361/1990 e no
artigo 145, inciso II da Constituição Federal devesse
ser calculada com base na nova área apresentada.
Impedido de votar por motivos regimentais o julgador
Carlos Alberto dos S. T. Maia. (Protoc.nº 10547/02 –
Natal Aparecido Galassi – Relator - João Carlos Baptista
– 1ª Câmara – DOM 30/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão



de 1ª instância administrativa, datada de 14/11/01 e
publicada no DOM de 29/11/01, que alterou de ofício o
lançamento de que trata a notificação nº 970.002.512,
referente ao ISSQN por Responsabilidade Solidária
incidente sobre a mão-de-obra na construção do imóvel
codificado sob o nº 042.102.539/02, reduzindo-se o valor
lançamento para 5.871,3076 UFIC, diante da dedução das
notas fiscais de serviço, nos termos do disposto no
artigo 149, VIII da Lei nº 5.172/66 (CTN). Impedido de
votar por motivos regimentais o julgador João Carlos
Baptista. (Protoc.nº 73911/98 – Brasimet Comércio e
Indústria - Relatora: Adriana de Oliveira Juabre – 1ª
Câmara – DOM 30/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Aplicação de
Dispositivo da Lei de Procedimento Administrativo
Tributário - Recurso de Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
oficial diante da alteração introduzida pela Lei nº
11.109/01, quanto ao  valor da alçada para cabimento
deste recurso. Por unanimidade, conhecido e dado
provimento ao recurso voluntário para reformar  a
decisão de 1ª instância administrativa a fim de cancelar
o lançamento de que trata a notificação nº 980.000.207,
referente ao ISSQN por Responsabilidade Solidária
incidente sobre a mão-de-obra na construção do imóvel
codificado sob o nº 055.074.242/02,  diante da dedução
das notas fiscais de serviço e guias de recolhimento
ratificadas pela Auditoria Fiscal, em virtude da
extinção do crédito tributário pelo pagamento do
tributo, nos termos do disposto no artigo 156, I, da Lei
nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 65160/99 – Paulo Guimarães
Leite – Relatora - Adriana de Oliveira Juabre – 1ª
Câmara – DOM 30/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Existência de Certificado de Conclusão de Obra (CCO) –
Comprovação de Domicílio no Imóvel – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, reformando a decisão de
1ª instância administrativa, sendo concedido o pedido de



isenção para o lançamento de IPTU do exercício de 2004,
do imóvel codificado sob o nº 3242.52.16.0023.01001, ano
de depreciação 2002, até o limite de 320,0000 UFIC, por
restar demonstrado nos autos, principalmente na
Declaração de IRPF, Conta da CPFL, Projeto de Aprovação
de Planta e Demonstrativo de Lançamento de IPTU/TAXAS,
que a recorrente tem único imóvel em Campinas,
classificado na categoria residencial e reside no local,
atendendo os requisitos nos exatos termos do artigo 4º,
I, § 1º,  da Lei Municipal nº 11.111/01. (Protoc.nº
10/35105/03 – Dorothea Ilse Ursula Schildhaner -
Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM
30/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Falta de Comprovação da Condição de Aposentado ou
Pensionista – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2004, do
imóvel codificado sob o nº 046.881.400/02, por não ter
sido comprovada a condição de aposentado ou de
pensionista, nos termos do artigo 111, II da Lei
Complementar Federal nº 5.172/66 (CTN) e do artigo 4º,
inciso I da Lei Municipal 11.111/01, não atendendo,
portanto, os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos da Lei Municipal nº 11.111/01, e alterações.
(Protoc.nº 10/59781/03 – Hermínio Rolim Pacheco -
Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM
30/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Duplicidade de
Lançamento – Restituição e/ou Compensação - Recursos de
Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
oficial diante da alteração introduzida pela Lei nº
11.109/01, quanto ao quanto ao  valor da alçada para
cabimento deste recurso. Por unanimidade,  conhecido e
dado provimento ao recurso voluntário, para o fim de
determinar a retificação dos lançamentos efetuados pelas
Notificações nºs 950.001.957 e 960.000.175, em virtude



das incorreções nas áreas construídas a tributar, no
padrão de classificação, bem como na aplicação dos
benefícios da Lei nº 8.275/95, e, determinar, ainda, a
compensação com os valores lançados na Notificação nº
200.001.210 e/ou restituição do saldo de crédito
tributário existente, na forma do disposto nos artigos
45 a 49 da Lei Municipal nº 11.109/01 e artigos 145,
149, VIII, e 156, I, da Lei nº 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 52447/99 – Ludovina Pontes de Souza -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM
30/08/06)

IPTU – Regular Qualificação e Representação Processual -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de primeira
instância administrativa, devendo o protocolado retornar
ao DRI, a fim de que seja proferida nova decisão acerca
do mérito, evitando-se supressão de instância, nos
exatos termos do que dispõe a lei nº 11.109/01 e Súmula
03 da JRT, pois restou demonstrado nos autos que a
primeira instância não providenciou o devido saneamento
das irregularidades referentes a qualificação e
representação processual. (Protoc.nº 82.484/98 – Firmino
Costa Indústria e Comércio Ltda – Relator - Dagoberto
Silvério da Silva – 3ª Câmara – DOM 31/08/06).

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais e GRPS – Recurso de
Ofício.
Decisão: Por maioria, nos termos dos artigos 20, II,
c.c. 37 da Lei Municipal nº 8.129/94, conhecido e negado
provimento ao recurso oficial, mantendo-se íntegra a
decisão monocrática que deferiu a retificação do
lançamento de que trata a notificação nº 200.000.983,
referente ao ISSQN por Responsabilidade Solidária,
incidente sobre a mão-de-obra na construção do imóvel
situado à Rua Maria Monteiro, 1675, codificado sob o nº
042.141.167/02, reduzindo-se o valor lançamento para
15.728,2490 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço, com respectivos comprovantes de pagamento, e
das guias de GRPS de mão-de-obra própria, nos termos do



disposto no artigo 149, VIII, 156, I,  da Lei nº
5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 52.992/00 – EBM Construtora
S/A – Relator - Dagoberto Silvério da Silva – 3ª Câmara
– DOM 31/08/06)

IPTU – Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário por estar prejudicado pela perda de seu
objeto, considerando que o pedido já foi satisfeito na
decisão do protocolo nº 19.938/99, julgado pela 1ª
Câmara e publicado em 10/04/2006, retornando à 1ª
instância para que seja apensado ao protocolo mencionado
e originário de 1999. (Protoc.nº 10/15.596/03 – Espólio
de José  Rezek Andery – Relator - Dagoberto Silvério da
Silva – 3ª Câmara – DOM 31/08/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Impugnação de  mais
de um documento de formalização do crédito tributário -
Erro de Fato – Erro na Identificação do Sujeito Passivo
– Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, para manter na íntegra a decisão de
primeira instância que não conheceu da impugnação
inicial, mas, de ofício, determinou o cancelamento dos
lançamentos das Notificações nºs
220.003.669/671/673/675, referente ao ISSQN por
Responsabilidade Solidária, em virtude das incorreções
na identificação do sujeito passivo, nos termos do
artigo 145, III, e 149, VIII, da Lei nº 5.172/66 (CTN).
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública observar o
disposto no artigo 173, I, do CTN. (Protoc.nº
10/30.273/05 – Clínica de Repouso e Empreendimentos Qui
– Si - Sana – Relatora - Patrícia de Camargo Margarido –
3ª Câmara –  DOM 31/08/06)

IPTU e Taxas Imobiliárias - Imunidade Tributária
Recíproca – Decisão do Supremo Tribunal Federal –
Empresa Pública com Prestação de Serviço Público -
Serviço Público Posto à Disposição para uso Efetivo ou
Potencial - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado  provimento
parcial ao recurso oficial, para cancelar o lançamento



do IPTU e dos respectivos débitos, referentes aos
exercícios de 1991 a 2005, relativo ao imóvel codificado
sob o nº 013.223.000/02, porquanto abrangido pela
imunidade tributária recíproca, ex vi, do artigo 150,
VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal. Mantenham-se
os lançamentos das Taxa de Coleta, Remoção e Destinação
de Lixo e da Taxa de Prevenção e Combate a Sinistro,
consoante as disposições das Leis Municipais nºs
6.355/90 e 6.361/90, respectivamente. (Protoc.nº
37.386/00 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
– Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara –
DOM 31/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Imóvel Territorial Objeto
de Construção Civil – Alvará de Execução de Obra Vencido
- Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para conservar na íntegra a
decisão de primeira instância administrativa, que
indeferiu o pedido de isenção de 50% sobre o lançamento
do IPTU para terrenos com obra devidamente licenciada em
andamento, por não preencher as condições legais
previstas nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº
7.101/92, mantendo-se o lançamento do IPTU/2000 na sua
totalidade. (Protoc.nº 76.028/99 – Wanderley Rogge Filho
– Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara –
DOM 31/08/06)

ISSQN – Emissão e Cancelamento de Notas Fiscais –
Prestação de Serviço Não Realizada – Pagamento do Imposto
– Pedido de Restituição ou Compensação – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, a fim de reformar a decisão de
primeira instância e acolher o pedido inicial de
restituição dos pagamentos efetuados à título do ISSQN
sobre a emissão de Notas Fiscais Fatura de Serviços
posteriormente canceladas e sem a concretização da
Prestação de Serviço, conforme levantamento da Auditoria
Fiscal da CSFM/DRM, nos termos do artigo 45 da Lei
Municipal nº 11.109/01 e artigo 165, I, da Lei nº
5.172/66 – CTN. Devendo, ainda, proceder a compensação,



caso exista débito exigível, ressalvado o direito de
recebimento em espécie, nos termos dos artigos 48 e 49
da Lei Municipal nº 11.109/01. Impedido de votar por
motivos regimentais o julgador José Cândido Rodrigues.
(Protoc.nº 20.226/99 – Fundação CPqD Centro de Pesquisas
em Telecomunicações – Relator - Marcelo Vida da Silva –
3ª Câmara – DOM 31/08/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter a decisão que
indeferiu o pedido de revisão do lançamento de IPTU,
exercício de 2003, para o imóvel codificado sob nº
020.896.000-02 e 3423.44.00.0109.01001, constituído por
um Posto de Gasolina, mantendo-se o
tipo/padrão/subpadrão em C-2.0, por encontrar-se
corretamente constituído, em consonância com as
disposições da Lei Municipal nº 9.927/98 (e alterações)
e Lei Municipal nº 11.111/01. (Protoc.nº 10/9204/03 –
Oswaldo Ribeiro de Azevedo – Relator - Edson Vilas Boas
Orrú – 3ª Câmara – DOM 31/08/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Rendimento Superior ao Limite – Proprietário de Mais de
um Imóvel em Campinas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2004, do
imóvel codificado sob o nº. 055.010.873/02. Apurou-se
nos autos que o rendimento mensal supera o limite legal
estabelecido, não tendo origem exclusiva de proventos de
aposentadoria, além de possuir mais de um imóvel no
município, conforme cadastro imobiliário, não atendendo
os requisitos de enquadramento, nos exatos termos do
artigo 4º da Lei Municipal nº. 11.111/01. (Protoc.nº
10/54.293/03 – Áurea Elizabete Testolini Fernandes -    
Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 19/09/06)

ITBI – Fato Gerador – Auto de Arrematação em Processo
Judicial – Recolhimento Indevido – Impedimento do



Registro Imobiliário – Existência de Registro de
Adjudicação Judicial Anterior com Recolhimento do
Imposto – Restituição - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, determinando a reforma da decisão de
1ª instância administrativa, com a efetivação da
restituição do recolhimento  indevido do ITBI, nos
termos do artigo 165 do CTN. Restou demonstrado nos
autos que ao levar a carta de arrematação para registro,
o recorrente teve a anotação recusada tendo em vista
constar adjudicação em nome de outrem. Acionou, então,
judicialmente a adjudicante, resultando em acordo, onde
cada um ficou com 50% do imóvel em questão e, novamente,
houve o recolhimento do ITBI. A Lei Municipal nº.
11.106/2001, vigente à época do fato gerador,  não fazia
exigência quanto à comprovação da nulidade da carta de
arrematação por sentença judicial. (Protoc.nº
10/44.801/05 – Michele Iudice – Relator - Flávio Antonio
Baptista – 2ª Câmara – DOM 19/09/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Comprovação de Domicílio no Imóvel - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para reformar a decisão de 1ª
instância administrativa, a fim de conceder o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2004, do
imóvel codificado sob o nº. 042.023.734/02. Apurou-se
nos autos a comprovação do domicílio no imóvel através
da correspondência comercial bancária à contribuinte,
saneando a documentação e atendendo os requisitos de
enquadramento, nos exatos termos do artigo 4º da Lei
Municipal nº. 11.111/01. (Protoc.nº 10/59.032/03 –
Josefa dos Santos Rocha – Relator - Roberto Palma – 2 ª
Câmara – DOM 19/09/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Comprovação da Qualificação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para reformar a decisão de 1ª
instância administrativa a fim de conceder o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2005, do
imóvel codificado sob o nº. 042.108.078/02. Apurou-se



nos autos, a comprovação da qualificação do contribuinte
através da apresentação da Carteira de Registro no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– CREA/SP e, posteriormente, da cédula de identidade
expedida pela Secretaria de Segurança Pública e do CIC,
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 4º da Lei Municipal nº. 11.111/01 e da
IN 001/03. (Protoc.nº 10/18.886/04 – Abrahão Barjud Neto
– Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 19/09/06)

IPTU – Remissão de Débito – Falta de Legitimidade –
Notificação Não Atendida - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, nos exatos termos do artigo 70, II, da Lei
nº 11.109/01, por ausência da comprovação de ser parte
legítima no pedido de remissão de débito, ainda que
regularmente notificada para fazê-lo. (Protoc.nº
75.732/99 – Aneris Franchi Amaral Blecha - Relator:
Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 19/09/06)

IPTU – Intempestividade na 1ª Instância - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão que
decidiu pelo não conhecimento da impugnação do
lançamento do IPTU do exercício de 1999, por ter havido
preclusão, dos códigos de imóveis nº 042.160.595/02 e
042.160.605/02, nos termos do artigo 198 da Lei nº.
5.626/85 (CTM). (Protoc.nº 66.917/99 – Sergio Bisogni -    
Relatora - Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM
19/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Impugnação
apresentando mais de um documento de formalização do
crédito tributário  - Falta de Comprovação de
Representação Processual – Lançamento do Crédito
Tributário em Duplicidade – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e  negado provimento
ao recurso oficial, para manter na sua integridade a
decisão de primeira instância administrativa que não
conheceu da impugnação, nos termos do artigo 39 e 70,
III, da Lei nº. 11.109/2001, mas determinou de ofício o



cancelamento dos lançamentos efetuados pelas
Notificações nºs 220.002.556 e 220.004.912, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária, por restar
demonstrado nos autos o regular lançamento através da
Notificação nº. 220.000.084, objeto inclusive de
quitação, tudo nos termos dos artigos 149, VIII, e 173,
I, da Lei nº. 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/49.121/05 –
Maria Helena da Costa Silva – Relatora - Gislaine T.R.
Clark – 2ª Câmara – DOM 19/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Intempestividade -
Impugnação apresentando mais de um documento de
formalização do crédito tributário - Falta de
Comprovação de Representação Processual – Lançamentos
com Erro na Identificação do Sujeito Passivo – Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e  negado provimento
ao recurso oficial, para manter na sua integridade a
decisão de primeira instância administrativa que não
conheceu da impugnação, nos termos do artigo 39 e 70, I
e III, da Lei nº. 11.109/2001, mas determinou de ofício
o cancelamento dos lançamentos efetuados pelas
Notificações nºs. 220.003.073 e 220.003.072, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária, por restar
demonstrado nos autos a irregularidade na identificação
do sujeito passivo, termos dos artigos 149, VIII, da Lei
nº 5.172/66 (CTN), retornando ao setor competente para
as providências quanto à constituição correta do crédito
tributário. (Protoc.nº 10/35.481/05 – Ferrovia Novoeste
S/A – Relatora - Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM
19/09/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Documento Solicitado no Formulário Oficial - Notificação
de 1ª Instância Não Atendida - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU do exercício de 2002, do
imóvel codificado sob o nº 042.023.710/02. Apurou-se nos
autos que a comprovação de tentativas do fisco em
notificar a interessada para apresentação da Declaração



do IRPF Exercício 2001 - ano base 2000. Apenas em grau
de recurso, apresentou a Declaração de Isento referente
ao exercício 2002 – ano base 2001,  não atendendo os
requisitos indispensáveis de enquadramento, nos termos
previstos no artigo 4º da Lei Municipal nº. 11.111/01.
(Protoc.nº 12.628/02 – Thereza Andriotti Botura -    
Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 19/09/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Falta de Recolhimento -
Agenciamento de Mão de Obra Temporária – Base de Cálculo
– Receita Bruta pelo Serviço Prestado – Serviços
Prestados em Campinas - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que indeferiu a impugnação do
AIIM nº 209 – série “C”. Restou comprovado nos autos que
os serviços constantes nas notas fiscais de serviços
emitidas são de Campinas, cuja descaracterização a
recorrente não obteve êxito, tratando-se de locação de
mão-de-obra temporária e que a base de cálculo do
imposto é a receita bruta auferida pelo serviço
prestado, tudo estribado no artigo 156, III, da CF/88,
no artigo 9º do Decreto-lei nº. 406/68 e no artigo 31, I
da Lei Municipal nº. 8.230/94 c.c. o artigo 51 do
Decreto nº. 11.794/95 - RISS. (Protoc.nº 55578/01 – WCA
Recursos Humanos Ltda – Relator - João Batista Borges –
2ª Câmara – DOM 19/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Intempestividade -
Lançamento do Crédito Tributário em Duplicidade –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e  negado provimento
ao recurso oficial, para manter na sua integridade a
decisão de primeira instância administrativa que não
conheceu da impugnação, nos termos do artigo 70, I, da
Lei nº 11.109/2001, mas determinou de ofício o
cancelamento do lançamento efetuado pela Notificação nº
220.002.988, referente ao ISSQN por Responsabilidade
Solidária, por restar demonstrado nos autos o regular
lançamento através da Notificação nº 210.000.431, nos
termos dos artigos 149, VIII, da Lei nº 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 10/64.770/05 – Atria Engenharia e Comércio



Ltda – Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara
–  DOM 20/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Notificação
Substitutiva - Dedução de Notas Fiscais – Extinção do
Crédito Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que deferiu a impugnação do
contribuinte e determinou o cancelamento do lançamento
de que trata a notificação nº 220.001.727 (emitida em
substituição a notificação nº 220.001.308), referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção, visto que os valores das
notas fiscais de serviço, com seus respectivos
recolhimentos habilitados, ultrapassam o valor da base
de cálculo lançada, estando extinto o crédito tributário
pelo pagamento, nos termos do disposto no artigo 149,
VIII, e 156, I, da Lei nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/16.701/04 – Construtora Nogueira Porto Ltda -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM
20/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Dedução de Notas
Fiscais – Pauta Fiscal Mínima - Recursos de Ofício e
Voluntário.
Decisão: Em Preliminar, levantada pelo relator, por
unanimidade, considerado interposto o Recurso de Ofício,
com fundamento no artigo 63 c.c. 78 da Lei nº 11.109/01
e artigo 475, §1º, do CPC. No mérito, também por
unanimidade, negado provimento aos recursos oficial e
voluntário, mantendo a decisão de primeira instância
administrativa, que determinou a retificação do
lançamento de que trata a notificação nº 990.001.281,
referente ao ISSQN por Responsabilidade Solidária
incidente sobre a mão-de-obra na construção, fixando o
valor em 34.014,7697 UFIC, diante da dedução das notas
fiscais de serviço e das guias de recolhimento
ratificadas pela Auditoria Fiscal, nos termos do
disposto nos artigos 145 e 149, VIII da Lei Complementar
Federal 5.172/66 (CTN). Restou demonstrado nos autos que
não houve a suposta superestimação do valor do metro



quadrado de construção utilizado pela Municipalidade na
apuração do imposto devido, fundamentado no artigo 25 da
Lei Municipal nº. 8.230/94, regulamentada pelos artigos
32 e 33 do Decreto Municipal nº 11.794/95 c.c. o Decreto
Municipal nº. 11.442/94 e Resolução nº 02/94, que
autorizou a utilização dos índices do SINDUSCON para
atualização da Pauta Fiscal. (Protoc.nº 75.412/99 –
Conflav Construção e Comércio Ltda – Relator - Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 20/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Dedução de Notas
Fiscais – Extinção do Crédito Tributário - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso oficial, reformando a decisão de primeira
instância administrativa, para o fim de determinar o
cancelamento do lançamento de que trata a notificação nº
220.001.809, referente ao ISSQN por Responsabilidade
Solidária incidente sobre a mão-de-obra na construção,
visto que os valores das notas fiscais de serviço, com
seus respectivos recolhimentos habilitados, ultrapassam
o valor da base de cálculo lançada, conforme planilha
elaborada de acordo com os dispositivos da Pauta Fiscal
do DRM/SMF, estando extinto o crédito tributário pelo
pagamento, nos termos do disposto no artigo 149, VIII, e
156, I, da Lei nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/61.706/04 – Antonio Carlos Coutinho Nogueira -    
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM
20/09/06)

IPTU – Imunidade Tributária – Templo de Qualquer Culto -
Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo - Serviço
Público Posto à Disposição para Uso Efetivo ou Potencial
- Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que deferiu o pedido de
reconhecimento da imunidade tributária relativo ao
lançamento do IPTU, do exercício de 2001, referente aos
imóveis codificados sob nºs 055.066.773-03 e
055.066.774-03, com base na manifestação da Auditoria
Fiscal para ulterior apuração da utilização dos imóveis



para consecução das atividades próprias do contribuinte,
nos termos do disposto no artigo 150, VI, “b” da Carta
Magna (CF/88). Mantido o indeferimento do pedido de
isenção para a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de
Lixo do lançamento de 2001 por falta de amparo legal,
nos termos da Lei nº 6.355/90 e artigos 77 e 79 do CTN.
(Protoc.nº 78.563/00 – Associação Bras. Igreja Jesus
Cristo dos Santos Últimos Dias – Relatora - Mariângela
Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM 20/09/06)

IPTU – Ausência de Saneamento da Representação
Processual na Primeira Instância Administrativa – Imóvel
Locado - Classificação do Imóvel – Lançamento de
Exercícios Anteriores - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância administrativa, com base na Súmula 03 desta
JRT, determinando o retorno para prolatação de nova
decisão quanto ao mérito, evitando, assim, a supressão
de instância. Adicionalmente, ficou consignado que:
figure como interessada a Sra Thereza Christina de
Oliveira Lindenberg, vez que proprietária de fato e de
direito do imóvel locado à empresa Makro Atacadista S/A,
com supedâneo no artigo 123 do CTN; se proceda à análise
do laudo de avaliação; se devidos, os impostos
complementares relativos aos exercícios de 1996 a 2000
sejam calculados com base nas leis vigentes à época; e,
finalmente, que sejam apresentadas as Planilhas de
Informações Cadastrais, elaboradas de acordo com os
respectivos fatos geradores e as leis vigentes.
(Protoc.nº 68.515/00 – Makro Atacadista S/A -    Relator
- João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 20/09/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Intempestividade na Segunda Instância Administrativa -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, interposto pelo protocolo nº 18.870/2002,
por estar intempestivo, nos termos do artigo 70, I, da
Lei nº 11.109/01, mantendo-se na íntegra a decisão de
primeira instância que culminou com o indeferimento do
pedido de isenção, prolatada no protocolo nº 8001159/01,



por não terem sido atendidos os requisitos da Lei nº
10.387/99. Determinada a nulidade da decisão de primeira
instância prolatada no protocolo nº 18.870/02, por ter
sido praticada por agente incompetente, nos termos dos
artigos 214 e 215 da Lei nº 5.626/85 e artigo 66,
parágrafo único, da Lei nº 11.109/01. Assim todos os
atos prolatados, após a segunda decisão, também são
nulos, incluindo os referentes aos protocolos nºs
31.098/02, 34.417/02 e 02/101057. (Protoc.nº 8001159/01
– Veny de Oliveira Silva Oliveira – Relatora - João
Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 20/09/06)

IPTU – Ausência de Saneamento da Representação Processual
na Primeira Instância Administrativa – Falta de
Legitimidade da Sociedade de Bairro – Parecer de Órgão da
Administração Direta Municipal - Inexistência dos
Requisitos do Artigo 32 do CTN - Taxa de Coleta, Remoção
e Destinação de Lixo - Serviço Público Posto à Disposição
para Uso Efetivo ou Potencial - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário ante o disposto no artigo 70, II, da Lei
Municipal nº 11.109/2001. Porém, ficou determinado seu
retorno ao DRI/SMF para seja verificado, de ofício,
consubstanciado no artigo 149, VIII do CTN o lançamento
efetuado sobre os imóveis do loteamento, a fim de
estabelecer existir ou não os requisitos mínimos de
melhoramentos públicos, nos termos do artigo 32 do CTN.
Ficam mantidos os lançamentos da Taxa de Coleta, Remoção
e Destinação de Lixo porquanto há prestação do serviço
no local, nos termos da Lei nº 6.355/90 e artigos 77 e
79 do CTN. Impedido de votar por motivos regimentais o
julgador João Batista Borges. (Protoc.nº 10/15.583/03 –
Sociedade Amigos do Bairro Recanto dos Dourados -
Relator - José Antonio Khattar – 2ª Câmara – DOM
28/09/06)

IPTU – Isenção – Área de Preservação Permanente Ambiental
– Parecer de Órgão da Administração Direta Municipal –
Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de
irretroatividade da lei, mas acatada a preliminar de
cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de



contraditório em decorrência da juntada de documentos
pelo Fisco após a impugnação. Declarado, por
conseqüência, nulos os atos praticados a partir das
fls.40, inclusive a decisão recorrida, em nome da ampla
defesa e do devido processo legal, devendo ser aberto
prazo para vista e eventual manifestação sobre documento
de fls. 39 na 1ª instância, prosseguindo o rito do
processo administrativo a partir deste ponto. (Protoc.nº
8773/00 – Cristiano Roberto Cantusio Abrahão - Relator:
Flávio Antonio Baptista – 2ª Câmara - DOM 28/09/06)

Contribuição de Melhoria – Fato Gerador – Desapropriação
- Imóvel da Municipalidade – Falta de Sujeição Passiva -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, para manter a decisão de primeira
instância que deferiu a impugnação ao lançamento da
Contribuição de Melhoria de 1998, para o código de
contribuinte nº 355.078.641/09, por restar comprovado
nos autos que o imóvel foi objeto de Desapropriação
Amigável pela própria Municipalidade em 1992 seguido do
respectivo registro no cartório de registro de imóvel,
inexistindo a sujeição passiva, nos termos dos artigos
124 e 125 da Lei nº 5.626/85, e alterações, e artigo 149
da Lei nº 5.172/66 - CTN. (Protoc.nº 64.602/98 –
Veridiana da Silva Prado - Relator: José Antonio Khattar
– 2ª Câmara – DOM 28/09/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Item da Lista de Serviços
- Serviço Prestado no Município – Recolhimento no
Estabelecimento do Prestador - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
AIIM nº 2467 - série ”C”, por restar comprovado a
autenticidade das Notas Fiscais e Recibos emitidos pela
recorrente, bem como a interdependência dos Serviços
Prestados com sua estrutura empresarial no domicílio
tributário de Campinas, nos termos do artigo 31, I, da
Lei nº 8.230/94, c.c. artigo 51 do Decreto nº 11.794/95,
Decreto-lei nº 406/68 e artigo 156, III, da CF/88.
Consta nos autos Declaração de Voto do julgador Dr. José



Antonio Khattar. (Protoc.nº 69.482/00 – Antonia Maria
Zogaeb Stephan – ME – Relator - João Batista Borges – 2ª
Câmara – DOM 28/09/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Item da Lista de Serviços
– Arbitramento - Serviço Prestado Fora e no Município –
Apresentação de Documento Fiscal em 1ª instância –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por maioria, conhecido e negado provimento ao
recurso de ofício, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que deferiu parcialmente a
impugnação ao AIIM nº 2468 - série ”C”, lavrado total e
originalmente com base em Arbitramento, reduzindo-o
diante das Notas Fiscais apresentadas com serviços fora
do município, mantendo-se os demais dados inalterados
por restar demonstrado a interdependência dos Serviços
Prestados com sua estrutura empresarial no domicílio
tributário de Campinas, nos termos do artigo 31, I, da
Lei nº 8.230/94, c.c. artigo 51 do Decreto nº 11.794/95.
Consta nos autos Voto Divergente do julgador Dr. José
Antonio Khattar  e Declaração de Voto do julgador Dr.
João Batista Borges. (Protoc.nº 69.453/00 – Antonia
Maria Zogaeb Stephan – ME – Relator - Roberto Palma – 2ª
Câmara – DOM 28/09/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Item da Lista de Serviço –
Cessão de Direito de Uso de Software - Serviço Prestado
no Município – Nota Fiscal com Descrição do Serviço
Prestado - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
AIIM nº 1090 - série ”C”, por restar demonstrado através
das próprias Notas Fiscais emitidas pelo recorrente que
corretamente identificou o serviço prestado em Campinas,
corroborando a jurisprudência do E. STJ quanto aos casos
de Cessão de Direito de Uso de Software devidos ao
município, nos termos dos artigos 31, I, da Lei nº
8.230/94 e artigo 28, I, da Lei nº 11.110/01, ambos c.c
artigo 51 do Decreto nº 11.794/95-RISS e artigo 28, I da
Lei nº 11.110/01 c.c. artigo 30 do Decreto nº 13.893/02.
Consta nos autos Declaração de Voto do julgador Dr. João



Batista Borges. (Protoc.nº 19.884/02 – Pic Informática
Ltda – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM
28/09/06)

ISSQN – Obrigação Acessória – Falta de Escrituração de
Nota Fiscal de Serviço no Livro Fiscal Municipal –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
AIIM nº 1091 - série ”C”, por restar demonstrado o
descumprimento de obrigação tributária acessória
municipal por não escrituração das notas fiscais de
serviços do município no livro fiscal, nos termos dos
artigos 43 da Lei nº 8.230/94 c.c artigo 83 do Decreto
nº 11.794/95-RISS e artigo 36 da Lei nº 11.110/01 c.c.
artigo 83 do Decreto nº 11.794/95 e artigos 60 e 63 do
Decreto nº 13.893/02. (Protoc.Nº 19.883/02 – Pic
Informática Ltda – Relator - Roberto Palma – 2ª CÂMARA –
DOM 28/09/06)

IPTU – Ausência de Oportunidade de Saneamento da
Representação Processual na Primeira Instância
Administrativa – Cerceamento de Defesa - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância administrativa, com base na Súmula 03 desta
JRT, determinando o retorno para prolação de nova
decisão quanto ao mérito, evitando, assim, a supressão
de instância (Protoc.Nº 11.965/01 – Comércio de Bebidas
Paulínia Ltda – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª
CÂMARA –  DOM 28/09/06)

IPTU – Não Incidência – Área de Preservação Ambiental –
Vigência de Dispositivo Legal – Inaplicabilidade da
Retroatividade para Penalizar - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira
instância administrativa, a fim de que se exclua do
lançamento do IPTU, do imóvel codificado sob nº
055.087.363/03, a área de preservação ambiental de



412,45 m2 para os exercícios de 2000 a 2004, em função
dos impedimentos de uso e gozo total sobre a área, que
impõe a legislação ambiental, nos termos do artigo 5º da
Lei nº 5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99, e
Decreto nº 13.338/00. A partir do exercício de 2005
caberá ao recorrente requerer o benefício à luz do
Decreto Municipal nº 14.641/04. (Protoc.Nº 20.706/01 –
Renato Balsemão Leal – Relator - Ivo Zenatti – 2ª CÂMARA
– DOM 28/09/06)

IPTU – Não Incidência – Área de Preservação Ambiental –
Vigência de Dispositivo Legal – Inaplicabilidade da
Retroatividade para Penalizar - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira
instância administrativa, a fim de que se exclua do
lançamento do IPTU, do imóvel codificado sob nº
055.087.360/03, a área de preservação ambiental de
380,60 m2 para os exercícios de 2000 a 2004, em função
dos impedimentos de uso e gozo total sobre a área que
impõe a legislação ambiental, nos termos do artigo 5º da
Lei nº 5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99, e
Decreto nº 13.338/00. A partir do exercício de 2005
caberá ao recorrente requerer o benefício à luz do
Decreto Municipal nº 14.641/04. (Protoc.Nº 31.085/01 –
Luiz Bagatini – Relator - Ivo Zenatti – 2ª CÂMARA - DOM
28/09/06)

IPTU – Pedido de Isenção por ser Viúva de Ex-Combatente
– Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto divergente do
Dr. Marcelo Vida da Silva, conhecido e dado provimento o
recurso voluntário, para conceder o benefício da isenção
do pagamento do IPTU, por ser viúva de ex-combatente,
referente aos exercícios de 2000, 2001 e 2002, por
preencher os requisitos da lei municipal 10.386/99.
Restou comprovado nos autos que a recorrente tinha
impugnado o lançamento do ISSQN – Responsabilidade
Solidária, cuja decisão só foi emitida em 2003, estando,
pois, o crédito tributário suspenso nos termos do artigo
151, III do CTN no período em questão. (Protoc.Nº
66.482/00 – Fanny Levy Penteado Malta – Relatora -



Patrícia de Camargo Margarido – 3ª CÂMARA – DOM
29/09/06)

IPTU - Taxas Imobiliárias – Preliminar de Interposição
de Recurso de Ofício – Erro de Fato – Classificação do
Imóvel – Área Construída – Fator Depreciação – Recurso
Voluntário.
Decisão: Em sede de preliminar, por maioria,  nos termos
do voto divergente do Dr. Ari de Oliveira Pinto, fica
decidido que os autos deverão ser baixados à primeira
instância administrativa, para que seja interposto o
recurso de ofício e, desta forma, sejam cumpridos os
artigos 63, 64 e 65 da lei municipal 11.109/01 c.c.
artigo 26, §2º do mesmo diploma legal, não prejudicando
os atos praticados pela recorrente, no que tange o seu
recurso voluntário. (Protoc.Nº 9.769/02 – José Carlos
Cabrino – Relator - Dagoberto Silvério da Silva – 3ª
CÂMARA – DOM 29/09/06)

IPTU -  Taxas Imobiliárias – Pedido de Compensação do
Crédito Tributário – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, para manter na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa, exarada pelo Sr.
Diretor de Receitas Imobiliárias, que reconheceu a
compensação do crédito tributário no valor de 7.843,4040
UFIC’s, nos termos dos artigos 165 a 170 do CTN e artigo
49, §2º da lei municipal 11.109/01, relativo ao imóvel
codificado sob o nº. 075.295.000/02. (Protocolo
37.529/02 – Fundação Economia de Campinas (José Ricardo
Barbosa Gonçalves) – Relatora - Patrícia de Camargo
Margarido – 3ª CÂMARA – DOM 29/09/06)

IPTU – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo –
Pedido de Restituição - Falta de qualificação da
Requerente na 1ª Instância Administrativa – Ausência de
Oportunidade de Saneamento da Representação Processual
na Primeira Instância Administrativa – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de primeira
instância administrativa, devendo o protocolado retornar



ao DRI, a fim de que seja proferida nova decisão acerca
do mérito, evitando-se supressão de instância, nos
exatos termos do que dispõe a lei nº 11.109/01 e Súmula
03 da JRT, pois restou demonstrado nos autos que a
primeira instância não providenciou o devido saneamento
da irregularidade referente a representação processual.
(Protoc.Nº 207/132/02 – Tereza Cristina Del Ben Vaz –
Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª CÂMARA –
DOM 29/09/06)

IPTU – Alteração do lançamento Predial para Territorial
- Classificação do Imóvel – Área Construída – Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que retificou o
lançamento do IPTU, dos exercícios 2000 a 2003,
alterando o lançamento de predial para territorial, ante
a demolição concluída em 1999 e do exercício de 2004 em
diante, alterando o lançamento para predial, com fulcro
nos termos dos artigos 145, 149, VIII e 173 do CTN.
(Protocolo 4149/00 – Patrícia Nogueira Santos – Relatora
- Patrícia de Camargo Margarido – 3ª CÂMARA – DOM
29/09/06)

ISSQN – Decadência – Arbitramento – Presunção Simples –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto divergente do
Dr. Ari de Oliveira Pinto, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
ocorrência da decadência do período abrangido pelos
meses de outubro, novembro e dezembro de 1995, nos
termos do artigo 150, §4º do CTN; para manter a
exigência do ISSQN relativo ao período abrangido pelos
meses de janeiro a setembro de 2000, nos termos do
artigo 31, I, da lei municipal 8.230/94 c.c. artigo 51
do RISS, aprovado pelo decreto Municipal 11.794/95; e,
para determinar o cancelamento da exigência em relação
aos períodos compreendidos nos anos de 1996, 1997, 1998
e 1999, porque se adotou para fins de apuração do valor
do ISSQN reclamado um arbitramento do fato gerador,
caracterizando exigência por presunção simples.



(Protoc.Nº 808/01 – Ramia e Dimarzio S/C Ltda – Relatora
- Patrícia de Camargo Margarido – 3ª CÂMARA – DOM
29/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária - Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais e GRPS – Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa que determinou a
retificação do lançamento de que trata a notificação nº
220.001.638, referente ao ISSQN por Responsabilidade
Solidária incidente sobre a mão-de-obra na construção,
reduzindo-se o valor do lançamento para 5.238,4268 UFIC,
diante da dedução das notas fiscais de serviço, com
respectivos recolhimentos habilitados, e das guias de
GRPS de mão-de-obra própria, nos termos do disposto nos
artigos 149, VIII, e 156, I, da Lei nº. 5.172/66 (CTN).
(Protoc.Nº 10/57.594/04 – B S W Construtora Ltda -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª CÂMARA – DOM
30/09/06)

IPTU – Isenção – Calamidade Pública – Intempestividade em
1ª instância – Dispositivo Legal Vigente – Falta de
Apresentação de Provas Exigidas na Legislação - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que não concedeu a isenção do
lançamento do IPTU do exercício de 2004, do imóvel
codificado sob o nº. 090.134.000/02, por restar
demonstrado a preclusão do prazo no pedido inicial e a
falta de apresentação dos documentos exigidos pela
legislação vigente, em especial o artigo 2º da Lei nº.
10.391/99. Ressalta-se que a legislação suscitada pela
recorrente, Lei Municipal nº 7.467/93, alterada pela Lei
nº. 8.434/95, já tinha sido revogada pela Lei nº.
10.391/99. (Protocolo 10/12.281/04 – Denise Teixeira L.
Landwehrkamp – Relator - João Carlos Baptista – 1ª
CÂMARA – DOM 30/09/06)

IPTU – Isenção – Calamidade Pública – Dispositivo Legal



Vigente – Notificação de Saneamento em 1ª instância –
Documentação Apresentação Fora da Especificação da
Legislação - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que não concedeu a isenção do
lançamento do IPTU do exercício de 2005, do imóvel
codificado sob o nº. 090.134.000/02. Restou demonstrado
que a Certidão de Sinistro do Corpo de Bombeiros,  o
Laudo de Engenharia e as publicações constantes no
jornal do município não conseguiram de forma precisa e
explícita identificar o imóvel em questão e os danos
materiais sofridos, não atendendo o disposto na Lei nº.
10.391/99, em especial seus artigos 1º, § único, e 3º, e
nos artigos 111, I, e 176 do CTN – Lei nº. 5.172/66.
(Protoc.Nº 10/4558/05 – Denise Teixeira L. Landwehrkamp
– Relator - João Carlos Baptista – 1ª CÂMARA – DOM
30/09/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Preliminar de Cerceamento
de Defesa - Nota Fiscal e Livro Fiscal Municipal com
Descrição dos Serviços Prestados  - Comprovação nos
autos de Serviços Prestados Fora e em Campinas -
Recurso Voluntário.
Decisão: Em preliminar, por unanimidade, descartada a
existência de cerceamento de defesa, já que a decisão de
1ª instância administrativa, mesmo apontando a falta de
reconhecimento de firma dos mandantes no instrumento de
mandato, analisou o mérito e o contribuinte não foi
prejudicado em seu direito de defesa. Além disso, o
artigo 70, III da Lei nº. 11.109/2001 entrou em vigor em
27/12/2001 e a impugnação deu-se em 22/07/2000. Assim, a
exigência contida no PAT não poderia atingir um ato
praticado anteriormente à sua publicação (votos na sessão
de 14.09.06). No mérito, por maioria nos termos do voto
da relatora, conhecido e dado provimento parcial ao
recurso voluntário, modificando a decisão de 1ª instância
administrativa alterando-se os valores da base de cálculo
do AIIM nº 3359 – série “B” - a fim de deduzir os valores
das Notas Fiscais dos serviços comprovadamente prestados
no município de Santo André, constantes das planilhas
anexas às fls. 849 a 853, com exceção das notas fiscais



de nºs. 277, 295, 322, 360, 377, 390, 414, 448, 472, 500,
524, 534 e 547 (fls. 52, 70, 97, 135, 152, 165, 189, 223,
247, 275, 299, 309 e 322, respectivamente), e mantendo
inalterados os demais dados, pois se encontram de acordo
com a legislação tributária, restando comprovado que a
Empresa Cartão Prata Sistema de Automação Ltda. prestou
serviços no Município de Campinas, previstos na lista
anexa da Lei Municipal nº 8.230/94, sem recolher o
imposto devido, descumprindo assim o disposto no artigo
31, inciso I, da mesma Lei, c.c. artigo 51 do Decreto
Municipal 11.794/95.  Impedido de votar por motivos
regimentais o julgador Dr. Carlos Eduardo de Oliveira.
Consta nos autos Voto divergente da julgadora Dr.
Mariângela Tiengo Costa. (Protoc.Nº 43.218/00 – Cartão
Prata Sistema de Automação Ltda – Relatora - Adriana de
Oliveira Juabre – 1ª CÂMARA – DOM 30/09/06)

ISSQN - Responsabilidade Solidária – Intempestividade na
1ª Instância – Ausência de Notificação – Decadência –
recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na sua totalidade a
decisão de 1ª instância administrativa, que não conheceu
a impugnação por sua intempestividade, nos termos do
artigo 70, I da lei nº 11.109/01 e que, não obstante,
cancelou o lançamento do ISS/Habite-se de que trata a
notificação nº 960.001.182, referente à cobrança de
ISSQN por responsabilidade solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção do imóvel codificado sob o nº
022.429.800/02, considerando a falta de confirmação da
efetiva notificação do lançamento ao sujeito passivo,
nos termos do artigo 34 da Lei nº 5.626/85 (e
alterações) e do artigo 149, VIII, do CTN. Ademais,
considerando que o fato gerador ocorreu em 1996, é certo
que a Fazenda Pública perdeu o direito de efetuar a
cobrança do tributo, nos termos do artigo 173 do CTN,
motivo pelo qual não há que se falar em novo lançamento.
(Protoc.Nº 28.713/02 – João de Jesus Antoniolli -
Relatora - Adriana de Oliveira Juabre – 1ª CÂMARA – DOM
30/09/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Intempestividade na



1ª Instância Administrativa – Irregularidade na
Representação Processual - Redução da Base de Cálculo –
Dedução de Notas Fiscais e GRPS – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na sua totalidade a
decisão de 1ª instância administrativa, que não conheceu
a impugnação por sua intempestividade e pela
irregularidade na representação processual, nos termos
do artigo 70, I e III da lei nº 11.109/01 e que, não
obstante, reduziu a base de cálculo do lançamento do
ISS/Habite-se de que trata a notificação nº 220.001.290,
referente à cobrança de ISSQN por responsabilidade
solidária incidente sobre a mão-de-obra na construção do
imóvel codificado sob o nº 042.166.106/02, considerando
as notas fiscais de serviços e as guias de recolhimento
da contribuição previdenciária relativas à mão-de-obra
própria utilizada, alterando o valor do crédito
tributário para 57.752,9527 UFIC, nos termos dos artigos
149, VIII e 156, I do CTN. (Protoc.Nº 10/19.938/04 –
Rossi Residencial S/A – Relatora - Adriana de Oliveira
Juabre – 1ª CÂMARA – DOM 30/09/06)

Taxa de Sinistro – Pedido de Isenção - Templo de Qualquer
Culto com Imunidade Tributária – Benefício Requisitado
Após da Ocorrência do Fato Gerador – Concessão Para
Exercício Subseqüente - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que deferiu o pedido de
isenção do lançamento da Taxa de Combate a Sinistros a
partir do exercício de 2006, do imóvel codificado sob o
nº. 042.073.262/02, cujo proprietário goza de Imunidade
Tributária do IPTU, nos termos do artigo 10 da Lei
Municipal nº. 6.361/90, da Lei Municipal nº. 11.109/01 e
artigos 111 e 175, I, do CTN. Fica prejudicada à
retroatividade da concessão do benefício de isenção à
época do fato gerador do lançamento do exercício de
2005, nos termos do artigo 50, §3º, da Lei nº 11.109/01,
alterada pela Lei nº 12.150/04, diante da protocolização
em 08.03.2005. Consta nos autos Declaração de Voto do
julgador Dr. José Antonio Khattar. (Protoc.nº
10/14.325/05 – Fernando de Godoy Moreira (Igreja Santa



Rita de Cássia) – Relator - João Batista Borges – 2ª
Câmara – DOM 20/10/06)

IPTU – Ausência de Oportunidade de Saneamento da
Representação Processual na Primeira Instância
Administrativa – Cerceamento de Defesa - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância administrativa, com base na Súmula 03 desta
JRT, determinando o retorno para prolação de nova
decisão quanto ao mérito, evitando, assim, a supressão
de instância. (Protoc.nº 13.806/02 – Condomínio
Residencial Solar do Flamboyant -   Relator: Ivo Zenatti
– 2ª Câmara – DOM 20/10/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa que decidiu pelo
indeferimento da impugnação de lançamento de IPTU para
os exercícios de 2002 e 2003, do código de imóvel nº.
055.004.772/02, por estar corretamente constituído nos
termos da Lei nº. 9.927/98 e alterações e Lei nº.
11.111/01. Ficam definidas de ofício as alterações de
área construída (244,68m2), ano base de depreciação
(1992) e tipo/padrão/subpadrão (A-2.3) a partir do
lançamento do IPTU do exercício de 2004, nos termos da
Lei nº. 9.927/98 e alterações e Lei nº. 11.111/01.
(Protoc.nº 201/1213/02 – Valentin Ludovico – Relator –
Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 20/10/06)

IPTU – Ausência de Oportunidade de Saneamento da
Representação Processual na Primeira Instância
Administrativa – Cerceamento de Defesa - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância administrativa, com base na Súmula 03 desta
JRT, determinando o retorno para prolação de nova
decisão quanto ao mérito, evitando, assim, a supressão



de instância. (Protoc.nº 207/40/02 – Celso Figueiredo de
Lima – Relator - José Antonio Khattar – 2ª Câmara – DOM
20/10/06)

IPTU – Remissão de Débito – Enquadramento nos Incisos –
Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão de
1ª instância administrativa que indeferiu o pedido de
remissão de débito, posto que foi considerado para
manifestação e decisão somente o inciso II e §2º do
artigo 1º da Lei nº. 9.578/97, alterada pela Lei nº
9.950/98, devendo, no entanto, retornar à 1ª instância
para serem analisados os incisos I e III do mesmo
artigo, e demais dispositivos do diploma legal, e Ordem
de Serviço nº. 001/99, de 15.10.99, do Secretário
Municipal de Finanças. (Protoc.nº 4000270/02 – Ivone
Alves de Oliveira – Relator - João Batista Borges – 2ª
Câmara – DOM 20/10/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Intempestividade em
1ª Instância - Redução da Base de Cálculo – Redução da
Área Construída Tributada – Lançamento em Duplicidade –
Decadência -  Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo  a decisão de 1ª instância
administrativa que não conheceu a impugnação da
notificação nº 940.006.081, referente ao ISSQN por
Responsabilidade Solidária incidente sobre a mão-de-obra
na construção do imóvel, por sua intempestividade, mas
determinou de ofício a retificação do lançamento com
redução da área construída tributada para 13,00m2,
reduzindo-se o valor do lançamento para 92,9027 UFIC,
por restar demonstrado a existência de lançamento
anterior para área de 2.091,66m2 (AIIM nº. 6.542/04-P de
30.07.1991) e de Decadência para área de 27,76m2 (C.C.O.
de 27.04.1999), nos termos do disposto nos artigos 149,
VIII, 156, I, e 173, I, da Lei nº. 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 24.232/99 – Irmãos Bacci Ltda – Relator -
Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 20/10/06)

IPTU – Remissão de Débito – Improcedente para Pessoa



Jurídica – Reemissão dos Lançamentos através de Novo
Documento de Formalização do Crédito Tributário
Posterior ao Pedido – Perda de Objeto - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, pela perda do objeto, devido ao cancelamento
dos lançamentos originais dos exercícios de 1997 e 1998
e reemissão, através do protocolo nº. 67850/97, dos
lançamentos de 1996 a 2001 pelo carnê de IPTU e Taxas
Imobiliárias de 2001, com emissão em 28.11.2001.
(Protoc.nº 63.595/00 – Arquidiocese de Campinas -
Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 20/10/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Inexistência de
Cerceamento de Defesa – Não Apresentação de Documentos
no Procedimento de Fiscalização - Arbitramento –
Aproveitamento de Documentos Contábeis e Fiscais
Revestidos das Formalidades Legais - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecidos os recursos oficial
e voluntário e afastada a preliminar por não ter sido
acatada a alegação de cerceamento de defesa do recurso
voluntário, tendo recebido o AIIM/Anexos e ter tido
vistas do processo. No mérito, por maioria, negado
provimento aos recursos oficial e voluntário, nos termos
do voto divergente do Julgador Roberto Palma. Mantida a
decisão de 1ª instância administrativa, que deferiu
parcialmente a impugnação ao AIIM nº. 2711-C, com a
Lavratura do Termo de Retificação e Ratificação, por
restar demonstrado nos autos, através dos levantamentos
da Auditoria Fiscal da CSFM-DRM, a aplicação do
Arbitramento Fiscal, adequado aos documentos e às
informações disponíveis, revestidos das formalidades
legais exigidas, nos termos do artigo 31, I, da lei
municipal 8.230/94 c.c. artigo 51 do RISS, aprovado pelo
decreto Municipal 11.794/95. (Protoc.nº 40.322/01 –
Sensus Informática Ltda – Relator - Flávio Antonio
Baptista – 2ª Câmara – DOM 20/10/06)

IPTU – Isenção – Área de Preservação Permanente Ambiental
– Parecer de Órgão da Administração Direta Municipal –
Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de



irretroatividade da lei, mas acatada a preliminar de
cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de
contraditório em decorrência da juntada de documentos
pelo Fisco após a impugnação. Declarado, por
conseqüência, nulos os atos praticados a partir das
fls.41, inclusive a decisão recorrida, em nome da ampla
defesa e do devido processo legal, devendo ser aberto
prazo para vista e eventual manifestação sobre documento
de fls. 39 na 1ª instância, prosseguindo o rito do
processo administrativo a partir deste ponto. (Protoc.nº
8774/00 – Cristiano Roberto Cantusio Abrahão -
Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª Câmara – DOM
20/10/06)

IPTU – Isenção – Área de Preservação Permanente Ambiental
– Parecer de Órgão da Administração Direta Municipal –
Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, rejeitada a preliminar de
irretroatividade da lei, mas acatada a preliminar de
cerceamento de defesa, por ausência de oportunidade de
contraditório em decorrência da juntada de documentos
pelo Fisco após a impugnação. Declarado, por
conseqüência, nulos os atos praticados a partir das
fls.42, inclusive a decisão recorrida, em nome da ampla
defesa e do devido processo legal, devendo ser aberto
prazo para vista e eventual manifestação sobre documento
de fls. 40 na 1ª instância, prosseguindo o rito do
processo administrativo a partir deste ponto. (Protoc.nº
8775/00 – Cristiano Roberto Cantusio Abrahão -
Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª Câmara – DOM
20/10/06)

IPTU – Imunidade Tributária – Instituição Assitencial –
Não Atendido os Requisitos da Constituição Federal, da
Legislação Complementar e da Legislação Municipal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
Reconhecimento da Imunidade Tributária do lançamento do
IPTU do exercício de 2001, do imóvel codificado sob o
nº. 019.358.000/03, por restar demonstrado nos autos o



não atendimento dos requisitos do artigo 150, §4º da
CF/88, dos artigos 9º, §1º, e 14, III, do CTN,
apresentando Escrituração Contábil irregular e
descumprimento das obrigações acessórias para o ISSQN,
nos termos dos artigos 3º a 5º e 11 da Lei Municipal nº
8.230/94, mantendo-se inalterados os lançamentos de IPTU
e Taxa de Lixo. (Protoc.nº 6677/01 – Grupo Espírita
Cairbar Schutel – Relator - Flávio Antonio Baptista – 2ª
Câmara – DOM 20/10/06)

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 nº
8.129/94 c.c. artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da
Súmula 02 desta JRT. (Protoc.nº 23.840/02 – Ernesto
Lisboa Neto – Relator - José Norival Munhoz – Plenária –
DOM 20/10/06)

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 nº
8.129/94 c.c. artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da
Súmula 02 desta JRT. (Protoc.nº 22.122/02 – Osvaldo
Bernardo – Relator - José Norival Munhoz – Plenária – DOM
20/10/06)

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 nº
8.129/94 c.c. artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da
Súmula 02 desta JRT. (Protoc.nº 21.175/02 – Osvaldo
Bernardo – Relator - José Norival Munhoz – Plenária – DOM
20/10/06)



IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel por
Pavimento – Legislação Aplicável - Área de Construída –
Erro de Fato – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo-se na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa, que deferiu a
impugnação do lançamento do IPTU para o exercício de
2004, retroagindo a 2001, do código de imóvel nº
039.573.000/02, por restar comprovado nos autos e por
procedimento de vistoria da CSFI-DRI-SMF da existência
de erro de fato, face o apontamento de áreas ainda não
construídas em 2001, determinando a retificação da
classificação do imóvel, ano base de depreciação e área
total construída, nos termos da Lei nº. 9.927/98 c.c. a
Lei nº. 11.111/01 e IN-DRI/SMF nº 001/2004 e artigos
145, III, e 173 do CTN. (Protoc.nº 10/10.544/04 –
Adriano dos Anjos Maçaira – Relatora - Gislaine T. R.
Clark – 2ª Câmara – DOM 26/10/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel – Erro de
Fato – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso de ofício, para complementar a
decisão de origem alterando o ano base de depreciação de
1992 para 1979, nos termos do artigo 72 da lei
11.109/01, diante do que já consta na CSCLI-DRI-SMF,
mantendo-se no mais a integralidade da decisão de
primeira instância administrativa, que modificou a
classificação do imóvel codificado como nº.
055.006.544/02 para A-4.0, nos termos da Lei nº.
9.927/98 c.c. a Lei nº. 11.111/01, determinando a
retificação e reemissão dos lançamentos de 2001 a 2006,
com base em dados colhidos em vistoria fiscal.
(Protoc.nº 8100007/01 – Jayro Cavalcanti da Silveira -
Relatora - Gislaine T. R. Clark – 2ª Câmara – DOM
26/10/06)

IPTU – Não Incidência – Área de Preservação Ambiental –
Vigência de Dispositivo Legal – Inaplicabilidade da
Retroatividade para Penalizar - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao



recurso voluntário para reformar a decisão de primeira
instância administrativa, a fim de que se exclua do
lançamento do IPTU, do imóvel codificado sob nº
055.086.882/03, a área de preservação ambiental de
390,40 m2 para os exercícios de 2001 a 2004, em função
dos impedimentos de uso e gozo total sobre a área, que
impõe a legislação ambiental, nos termos do artigo 5º da
Lei nº 5.626/85, alterada pela Lei nº 10.394/99, e
Decreto nº 13.338/00. A partir do exercício de 2005
caberá ao recorrente requerer o benefício à luz do
Decreto Municipal nº. 14.641/04. (Protoc.nº 50.962/01 –
Pérsio Gomes – Relatora - Gislaine T. R. Clark – 2ª
Câmara – DOM 26/10/06)

IPTU – Unificação de Terrenos - Valor Venal –
Classificação do Imóvel - Área de Construída – Área de
Terreno - Erro de Fato – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo-se na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa que deferiu
parcialmente as impugnações de lançamento de IPTU para
os exercícios de 2003 e 2004 e a partir de 2005, por
restar comprovado nos autos e por procedimento de
vistoria da CSFI-DRI-SMF, a unificação dos lotes de
terreno com códigos de imóvel nºs 042.114.342/02 e
042.114.399/02 (Prot. 78.778/98), gerando o lote
unificado com código de imóvel nº. 024.006.000/02, com
área de 2.142,40m2, com área construída de 1.373,72m2,
ano de depreciação de 1998 e tipo/padrão/subpadrão C-
2.0, apurados in loco com preenchimento da PIC, nos
termos da Lei nº 9.927/98 c.c. a Lei nº. 11.111/01 e IN-
DRI/SMF nº 001/2004. (Protoc.nº 10/15.739/03 – Salomão
Osvaldo Baraccat – Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara –
DOM 26/10/06)

IPTU – Intempestividade na 1ª Instância - Valor Venal –
Classificação do Imóvel por Pavimento – Legislação
Aplicável - Impossibilidade de Análise de Matéria
Constitucional - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo-se na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa, que não conheceu



das impugnações de lançamento de IPTU para os exercícios
de 2001 a 2003, do código de imóvel nº. 055.033.257/02,
por serem intempestivas, nos termos do artigo 70, I, da
Lei nº. 11.109/01, deferindo as impugnações para os
exercícios de 2004 e 2005, restando comprovado nos autos
e por procedimento de vistoria da CSFI-DRI-SMF, a
divergência entre a classificação do imóvel constante
nos carnês e os apurados in loco com preenchimento da
PIC, nos termos da Lei nº. 9.927/98 c.c. a Lei nº.
11.111/01 e IN-DRI/SMF nº. 001/2004. De ofício, nos
termos da decisão de 1ª instância, decidida a alteração
do  tipo/padrão/subpadrão para os exercícios de 2000 a
2001 (C-2.5) e 2002 a 2003 (igual ao de 2004/2005) e
2006 (por pavimento e área construída de 713,81 m2), nos
termos da Lei nº. 9.927/98 (e alterações), Lei nº.
11.111/01 (e alterações), IN-DRI/SMF nº 001/2004 e
artigos 145,III, e 173 do CTN, com reemissão dos
lançamentos dos tributos incidentes nos moldes da
decisão. (Protoc.nº 10/62.956/03 – Daniza Bertini
Fioretti – Relator -  Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM
26/10/06)

IPTU - Perda do Objeto - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário. Porém, não entrou no mérito pela perda de
seu objeto em razão da decisão prolatada, com base na
Lei nº. 9.927/98 e artigo 149, I, do CTN, nos autos do
protocolo nº. 8.249/99, julgado pela 1ª câmara e
publicado em 12/04/2006, para o imóvel em questão,
codificado no nº. 055.057.455/03. (Protoc.nº 12.527/01 –
Indasta Comércio de Materiais para Construção Ltda. -
Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 26/10/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Pedido de Enquadramento com Efeito Retroativo –
Procedimento em Expediente Próprio - Intempestividade –
Concessão do Benefício para Exercício Subseqüente -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
aplicação retroativa de reconhecimento de isenção de



IPTU referente aos exercícios de 1999 a 2001, do código
de imóvel nº 025.844.500/02, por não atender o requisito
de periodicidade do pedido, protocolando somente em
abril/2002, nos exatos termos do artigo 4º, I, § 3º, da
Lei Municipal nº 11.111/01 e artigo 111, II, do CTN –
Lei nº 5.172/66. (Protoc.nº 23.181/02 – Sergio Benedito
Siqueira – Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª
Câmara – DOM 31/10/06)

IPTU – Pedido de Isenção para Aposentado/Pensionista –
Proprietário de Imóvel Classificado como Territorial –
Inexistência de C.C.O. - Falta de Comprovação de
Domicílio no Imóvel - Rendimento Superior ao Limite –
Rendimentos Recebidos Não Exclusivamente do Benefício de
Aposentadoria  -  Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter a decisão de 1ª
instância administrativa que indeferiu o pedido de
isenção de IPTU para o exercício de 2000, do código de
imóvel nº 019.614.000/03, por restar comprovado nos
autos, através de procedimento de vistoria in loco com
preenchimento da PIC, parecer da CSFI-DRI para
lançamento predial do imóvel com ano base de 2003, sendo
que os documentos apresentados pelo recorrente não
tiveram o condão de confirmar suas argumentações para
ano de construção do imóvel, limite e fonte exclusiva
previdenciária de renda e domícilio no imóvel, não
atendendo os requisitos de enquadramento, nos exatos
termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 10.387/99 e
artigo 111, II, do CTN – Lei nº 5.172/66. (Protoc.nº
80/1136/00 – Aparecido Ezequiel Pires – Relatora -
Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Demolição - Redução
da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que deferiu a impugnação ao
lançamento da notificação nº 220.001.784, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra da Demolição, determinando seu cancelamento



diante da dedução das notas fiscais de serviço e das
guias de recolhimento ratificadas pela Auditoria Fiscal,
nos termos do disposto nos artigos 145 e 149, VIII, e
156, I, da Lei Complementar Federal 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 10/61.534/04 – Condomínio Civil do Shopping
Center Iguatemi Campinas – Relator - João Carlos
Baptista – 1ª Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Redução da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais –
Erro de Fato – Mês de Apuração da Pauta Fiscal - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que deferiu parcialmente a
impugnação ao lançamento da notificação nº 220.001.298,
referente ao ISSQN por Responsabilidade Solidária
incidente sobre a mão-de-obra da Construção, culminando
com a retificação do valor do crédito tributário para
3.800,1884 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço com as respectivas guias de recolhimento
ratificadas pela Auditoria Fiscal e alteração da Pauta
Fiscal de dez/2002 para dez/2003, nos termos do disposto
nos artigos 145 e 149, VIII, e 156, I, da Lei
Complementar Federal 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/18.160/04 – Condomínio Edifício Dona Delphina -
Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM
31/10/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa, que alterou o lançamento
de que trata a notificação nº 220.003.418, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção do imóvel codificado sob o nº
042.161.546/03, reduzindo-se o valor lançamento para
2.843,4183 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço com seus respectivos recolhimentos, nos termos
do disposto nos artigos 145, 149, VIII, e 156, I, da Lei
nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/28.567/05 – Bripe



Administração de Imóveis Ltda – Relatora - Adriana de
Oliveira Juabre – 1ª Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Redução da Base de
Cálculo – Dedução de Notas Fiscais e Guias de GRPS –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa, que alterou o lançamento
de que trata a notificação nº 220.003.071, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção do imóvel localizado na Rua
Dez de Setembro, nº 87, reduzindo-se o valor lançamento
para 21.462,2216 UFIC, diante da dedução das notas
fiscais de serviço com seus respectivos recolhimentos e
guias de recolhimento de GRPS para mão-de-obra própria,
nos termos do disposto nos artigos 145, 149, VIII, e
156, I, da Lei nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/23.156/05 -  Metrum Empreendimentos e Construção Ltda
– Relatora – Adriana de Oliveira Juabre – 1ª Câmara –
DOM 31/10/06)

IPTU – Fato Gerador - Existência dos Requisitos do
artigo 32 do CTN – Loteamento Aprovado - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
revisão (isenção pela recorrente) do lançamento do IPTU
para o exercício de 2001, relativo aos imóveis
codificados sob nºs 055.006.264/03 e 055.006.265/03,
posto que o lançamento foi corretamente constituído nos
termos da legislação em vigor, restando demonstrado nos
autos, através das informações dos órgãos e secretarias
da administração direta e indireta municipal, que o
imóvel está localizado na zona urbana do município,
fazendo parte do Loteamento Sítio São José (bairro
Bananal pela recorrente) e é beneficiado com 2 dos 5
melhoramentos exigidos pelo artigo 32, § 1º, da Lei nº
5.172/66-CTN, artigo 14 da Lei Municipal nº 5.626/85 e
artigo 2º da Lei Municipal nº 11.111/01. (Protoc.nº
13.191/01 – Ismênia da Cunha Fernandes – Relator - José



Norival Munhoz – 1ª Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção – Falta
de Nota Fiscal de Serviço – Falta de Documentos para
Declarado Regime de Mutirão - Recurso  Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância que corroborou o enquadramento na Pauta Fiscal
no tipo/padrão/subpadrão C-3.0  para o lançamento de que
trata a notificação nº 960.005.126, referente ao ISSQN
por Responsabilidade Solidária incidente sobre a mão-de-
obra na construção do imóvel, classificação oriunda do
procedimento de vistoria in loco com preenchimento da
PIC pela CSFI-DRI. Determinação de ofício, diante das
informações comprovadas pelos setores competentes nos
autos, a retificação da Notificação, quanto à informação
constante no campo ÁREA CONSTRUÍDA de 1.280,85 m2 para
1.259,70 m2, sem alteração do valor devido do imposto,
nos exatos termos do disposto nos artigos 145 e 149,
VIII, da Lei nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 75.736/98 –
Nosso Clube Recreativo e Esportivo – Relator – Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 31/10/06 – Errata
no DOM 15/02/07)

ISSQN – Obrigação Principal – Termo de Início de
Fiscalização – Medida Preparatória Indispensável ao
Lançamento - Item da Lista de Serviços – Assistência
Técnica (Gênero) - Serviços Auxiliares de TV a Cabo –
Taxa de Adesão (Espécie) – Não Caracterização de Serviço
de Telecomunicação strictu sensu de Competência do
Estado - Recurso Voluntário.
Decisão: Em sede de preliminar, com julgamento efetuado
em 10/11/2005, conhecido o recurso: a)  Cerceamento de
Defesa – por unanimidade, não acatada por restar
comprovado nos autos  que não houve qualquer obstáculo
na apresentação tempestiva da impugnação em 1ª instância
e do recurso em 2ª instância; b) Decadência – por
unanimidade, afastada pelo fato do contribuinte ter sido
notificado em 14/09/1999, através do Termo de Início de
Fiscalização, como medida preparatória indispensável ao
lançamento. Pela contagem retroativa do prazo
decadencial, a fiscalização poderia ter efetuado



lançamento desde 14/10/1994, sendo, portanto, pertinente
ao período os valores referentes a janeiro de 1995 a
setembro de 1999.  Quanto ao   mérito, por maioria,
negado provimento, mantida a decisão de primeira
instância administrativa que indeferiu a impugnação ao
lançamento do AIIM nº  0163-C, por restar comprovado nos
autos, que apesar de não estar explícita na lista de
serviços do DL 406/68 – item 21 – a taxa de adesao
(espécie) está englobada nos serviços de assistência
técnica (Gênero), não estando esta taxa caracterizada
como serviço de telecomunicação strictu sensu de
competência do Estado (ICMS),  tudo consubstanciado nos
termos do artigo 31, I, da Lei Municipal nº 8.230/94,
c.c. artigo 51 do Decreto nº 11.794/95 – RISS. Consta
dos autos voto divergente da Dra Mariangela Tiengo
Costa. (Protocolo 23.722/01 – Net Campinas S/A -
Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM
31/10/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Local da Prestação do
Serviço – Lavratura do Termo de Constatação por
Diligência Fiscal em Outro Município -  Inscrição
Municipal Ex-Officio - Caracterização da Estrutura
Organizacional e Administrativa em Campinas – Atividade
de Propaganda e Publicidade - Serviços Prestados no
Município –  Circularização de Notificação aos Tomadores
de Serviços - Contrato de Prestação de Serviço com
Declaração de Endereço no Município  - Recurso
Voluntário.
Decisão: Em sede de preliminar, conhecido o recurso: a)
Incompetência Territorial – por unanimidade,  não
acatada por restar comprovado nos autos, com o Termo de
Constatação lavrado pela Auditoria Fiscal em diligência
a outro município e nos documentos às fls. 20/24, que há
estrutura organizacional e administrativa em Campinas,
com divulgação de meios de contato para o escritório de
Campinas; b)  Cerceamento de Defesa – por unanimidade,
não acatada por restar comprovado nos autos o
recebimento do Termo de Início de Fiscalização no
endereço de Campinas em  14/03/2001, e que não houve
qualquer obstáculo na apresentação tempestiva da
impugnação em 1ª instância e do recurso em 2ª instância;



c) Nulidade do Termo de Início de Fiscalização – por
unanimidade, não acatada por  restar comprovado nos
autos a entrega do Termo de Início de Fiscalização
(Notificação/Intimação) no estabelecimento onde de fato
o contribuinte exerce suas atividades,  com solicitação
de documentos que guardam efetivamente relação com a
apuração e incidência do imposto municipal - ISSQN:
Faturamento, Escrituração Contábil e Fiscal, passíveis
de Auditoria Fiscal nos termos do artigo 195 do CTN.  No
mérito, por unanimidade,  negado provimento, mantida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação ao lançamento do AIIM nº 2349-C,
por restar comprovado nos autos a execução dos serviços
de propaganda e publicidade no estabelecimento de
Campinas, com a devida caracterização da impossibilidade
de execução dos serviços pelo endereço declarado em
outro município, fatos apurados pela Auditoria Fiscal,
que descreveu corretamente o aspecto material  do ISSQN
e, também, pela inexistência de valores relativos a
prestação de serviços de terceiros,  nos exatos termos
do artigo 31, I, da Lei Municipal nº 8.230/94, c.c.
artigo 51 do Decreto nº 11.794/95 – RISS. Fica
prejudicada a análise de matéria constitucional em
processo administrativo municipal nos termos do artigo
73 da Lei nº 11.109/01. (Protoc.nº 57.259/01 – Dechichi
Propaganda e Publicidade S/C Ltda. – Relator - José
Cândido Rodrigues – 3ª Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Obrigação Principal - Ausência de Oportunidade
de Saneamento da Representação Processual na Primeira
Instância Administrativa – Cerceamento de Defesa -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para, acolhendo a preliminar de
legitimidade processual, mormente diante do saneamento
efetivado, anular a decisão de primeira instância
administrativa, determinando o retorno para prolação de
nova decisão quanto ao mérito, evitando, assim, a
supressão de instância, nos termos do artigo 5º, LV, da
CF/88,  artigo 180 da Lei Municipal nº 5.626/85,
artigos 2º e 26 da Lei Municipal nº 11.109/01 e Súmula
nº 03 da JRT. (Protoc.nº 78.270/00 – Curso Cidade de



Campinas Ltda – Relator - Edson Vilas Boas Orrú – 3ª
Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Local da Prestação do
Serviço –  Convênio entre Municípios nos Termos do
Artigo 199 do CTN – Obrigatoriedade para Diligência
Fiscal e Lavratura do Termo de Constatação – Ausência
Prejudica o Uso de da Prova no Processo Administrativo -
Inscrição Municipal Ex-Officio - Caracterização da
Estrutura Organizacional e Administrativa em Campinas –
Atividade de Propaganda e Publicidade - Serviços
Prestados no Município – Circularização de Notificação
aos Tomadores de Serviços - Contrato de Prestação de
Serviço com Declaração de Endereço no Município  -
Recurso Voluntário.
Decisão: Em sede de preliminar, conhecido o recurso: a)
Incompetência Territorial –  por unanimidade,  não
acatada por restar comprovado nos autos, com o Termo de
Constatação lavrado pela Auditoria Fiscal em diligência
a outro município, que há  estrutura organizacional e
administrativa em Campinas, com divulgação de meios de
contato para o escritório de Campinas, evidenciando,
inclusive, uma simulação. Quanto à parte probatória, por
maioria (baseado nos artigos 20, II, c.c. 37 da Lei
Municipal nº 8.129/94), nos termos do Voto Divergente do
Dr. Ari de Oliveira Pinto, deverão ser desentranhados os
documentos às fls. 2086, 2155, 2149 a 2154, por obtenção
ilícita e infração ao artigo 199 do CTN, ante a
inexistência nos autos de Convênio entre os Municípios;
b)  Cerceamento de Defesa – por unanimidade, não acatada
por restar comprovado nos autos o recebimento do Termo
de Início de Fiscalização no endereço de Campinas em
14/03/2001, e por não ter havido qualquer obstáculo na
apresentação tempestiva da impugnação em 1ª instância e
do recurso em 2ª instância; c) Nulidade do Termo de
Início de Fiscalização – por unanimidade, não acatada
por  restar comprovado nos autos a entrega do Termo de
Início de Fiscalização (Notificação/Intimação) no
estabelecimento onde de fato o contribuinte exerce suas
atividades,  com solicitação de documentos que guardam
efetivamente relação com a apuração e incidência do
imposto municipal - ISSQN: Faturamento, Escrituração



Contábil e Fiscal, passíveis de Auditoria Fiscal nos
termos do artigo 195 do CTN.  No mérito, por
unanimidade,  negado provimento, mantida a decisão de
primeira instância administrativa que indeferiu a
impugnação ao lançamento do AIIM nº 2345-C, por restar
comprovado nos autos a execução dos serviços de
propaganda e publicidade no estabelecimento de Campinas,
com a devida caracterização da impossibilidade de
execução dos serviços pelo endereço declarado em outro
município, fatos apurados pela Auditoria Fiscal, que
descreveu corretamente o aspecto material  do ISSQN e,
também, pela inexistência de valores relativos a
prestação de serviços de terceiros,  nos exatos termos
do artigo 31, I, da Lei Municipal nº 8.230/94, c.c.
artigo 51 do Decreto nº 11.794/95 – RISS. Fica
prejudicada a análise de matéria constitucional em
processo administrativo municipal nos termos do artigo
73 da Lei nº 11.109/01. (Protoc.nº 57.256/01 – Dechichi
Propaganda e Publicidade S/C Ltda. – Relator - José
Cândido Rodrigues – 3ª Câmara – DOM 31/10/06)

IPTU – Base de Cálculo - Localização do Imóvel –
Incidência de Fator Valorizante - Fator Esquina –
Potencial Uso Prejudicado – Área Utilizada por Terceiros
– Autorização por Órgão Público Municipal - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado  provimento
ao recurso voluntário, para modificar na íntegra a
decisão de primeira instância administrativa, excluindo-
se o fator esquina para cálculo do valor venal do imóvel
codificado sob o nº 025.620.000/02, referente aos
lançamentos de IPTU nos exercícios de 2002 e 2003, nos
termos do artigo 149, VIII, do CTN e Leis Municipais nºs
9.927/98 (e alterações) e 11.111/01 (e alterações).
(Protoc.nº 207/100/02 – Amalin Seraphim Mokarzel –
Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara –
DOM 31/10/06)

IPTU e Taxas Imobiliárias - Imunidade Tributária
Recíproca – Decisão do Supremo Tribunal Federal –
Empresa Pública com Prestação de Serviço Público -
Serviço Público Posto à Disposição para uso Efetivo ou



Potencial - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado  provimento
ao recurso oficial, para cancelar os lançamentos do IPTU
e dos respectivos débitos, referentes aos exercícios de
1991 a 2005, relativos aos imóveis codificados sob os
nºs 022.442.000/02 e 042.028.080/02, porquanto abrangido
pela imunidade tributária recíproca, ex vi, do artigo
150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal. Mantidos
os lançamentos das Taxa de Coleta, Remoção e Destinação
de Lixo e da Taxa de Prevenção e Combate a Sinistro,
consoante às disposições das Leis Municipais nºs
6.355/90 e 6.361/90, respectivamente. (Protoc.nº
41.773/00 – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
– Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara –
DOM 31/10/06)

IPTU – Fato Gerador – Zona Urbana - Falta dos
Melhoramentos Mínimos Exigidos – Área Não Pertencente a
Loteamento Aprovado pelo Município - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo-se a decisão de 1ª
instância que deferiu a impugnação de lançamento ao IPTU
do exercício de 2004, do imóvel codificado sob o nº
4313.11.99.0003.00000, com cancelamento dos lançamentos
do IPTU e respectivos débitos, por restar comprovado nos
autos que o imóvel, ainda que localizado na zona urbana,
não é beneficiado pelos requisitos mínimos de
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder
Público, para incidência do IPTU e por não pertencer a
Loteamento Aprovado por Órgão Municipal, previstos no
artigo 2º da Lei Municipal nº 11.111/01 e no artigo  32,
§§ 1º  e 2º, c.c. artigos 145, 149, VIII, e 173 do CTN.
(Protoc.nº 10/57.527/04 – Salvador Rodrigues Franzese –
Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara –
DOM 31/10/06)

IPTU – Área de Fração Ideal de Terreno para Boxe de
Garagem – Edital de Lançamento pelo DOM -
Intempestividade – Falta de Legitimidade do recorrente
no Fato Gerador –  Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª



instância que deixou de conhecer do pedido de revisão do
lançamento do IPTU do exercício de 2003 relativo ao
imóvel codificado sob o nº 042.080.014/02 por falta de
legitimidade do recorrente à época do fato gerador do
lançamento, nos termos do artigo 70, II, da lei nº
11.109/2001. Adicionalmente, a solicitação foi
intempestiva, diante da Notificação pelo Edital de
Lançamento no DOM de 31/01/2003, com pagamento de
parcelas no carnê recebido, nos termos dos artigos 23,
III, 24 e 37 da Lei Municipal nº 11.109/2001. Porém,
diante das divergências apontadas, determina-se o
encaminhamento do presente ao Departamento de Uso e
Ocupação do Solo para que proceda à Fiscalização,
mormente quanto à conferência das áreas efetivamente
existentes no local, confrontando-se com aquelas
constantes no cadastro municipal, tomando as
providências previstas em Lei. (Protoc.nº 10/45.193/03 –
Geraldo Bertolin - Relator: Edson Vilas Boas Orrú – 3ª
Câmara – DOM 31/10/06)

ISSQN – Obrigação Acessória – Falta de Lançamento de NFS
no Livro Fiscal – Escrituração Errônea do Livro Fiscal -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
1ª instância administrativa que indeferiu a impugnação
ao lançamento do AIIM nº 2.137 – série “C”, por restar
demonstrado nos autos as ocorrências das infrações
capituladas pela Auditoria Fiscal no Auto de Infração e
Imposição de Multa - AIIM, cujas exigências ao
recorrente foram impostas com base na  Legislação
Tributária Municipal e por decisão sobre o regime de
lançamento tributário transitada em julgado na JRT nos
autos do processo nº 2.071/2001, nos termos do artigo 43
da Lei nº 8.230/94 c.c. artigos 83 e 85, §2º, do Decreto
nº 11.794/95. (Protoc.nº 77.920/00 – Tangram Consultoria
Organizacional S/C Ltda – Relator - Marcelo Vida da
Silva – 3ª Câmara – DOM 22/11/06)

IPTU - Ausência de Oportunidade de Saneamento da
Representação Processual na Primeira Instância
Administrativa - Cerceamento de Defesa – Instrução



Processual pelo Recorrente com Documentação Legal como
Prova do Requerido -  Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância administrativa, com base na Súmula 03 desta
JRT, determinando o retorno para prolação de nova
decisão quanto ao mérito, evitando, assim, a supressão
de instância.  Fica ressaltado aos requerentes que não
basta requerer as alterações, mas apresentar a
documentação legal necessária para implementá-las.
(Protoc.nº 75.654/98 – Joaquim F. Filho/Neuza I. de
Almeida (Figueira Forte-Imóveis Rurais) - Relator:
Marcelo Vida da Silva – 3ª Câmara – DOM 22/11/03)

IPTU - Taxas Imobiliárias – Preliminar de Interposição
de Recurso de Ofício –  Recurso Voluntário.
Decisão: Em sede de preliminar, por unanimidade, fica
decidido que os autos deverão ser baixados à primeira
instância administrativa, para que seja interposto o
recurso de ofício e, desta forma, sejam cumpridos os
artigos 63, 64 e 65 da lei municipal 11.109/01 c.c.
artigo 26, § 2º do mesmo diploma legal, não prejudicando
os atos praticados pela recorrente, no que tange o seu
recurso voluntário. (Protoc.nº 30.560/98 – Geraldo
Francati – Relator - Ari de Oliveira Pinto – 3ª Câmara –
DOM 22/11/03)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por maioria, conhecido e dado provimento ao
recurso oficial, reformando a decisão de 1ª instância
administrativa para decretar a nulidade da notificação
nº 960.005.735 do ISSQN - Responsabilidade Solidária,
que originou o presente processo, com base no inciso II,
do artigo 26, da Lei nº 11.109/01 e Súmula 04 da JRT,
vez que se estribada apenas no Decreto nº 11.794/95
(artigos 10, I, 204 e 205) em afronta ao Princípio da
Constitucional da Legalidade (inciso I, artigo 150 da
CF/88) bem como a Lei nº 5.172/66 - CTN (inciso I,
artigo 97). Ressalvado ao Fisco o direito de constituir
o crédito tributário, como disposto no artigo 173, II,
do CTN. Consta nos autos Voto Divergente da Julgadora



Dra. Patrícia de Camargo Margarido. (Protoc.nº 6883/98 –
Silvio Santini Filho – Relator - Ari de Oliveira Pinto –
3ª Câmara – DOM 22/11/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel – Vistoria
“in locu” - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado  provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância que indeferiu as impugnações aos lançamentos
de IPTU dos exercícios de 2003 e 2004, do imóvel
cadastrado sob nº 042.101.014/02, por restar comprovado
nos autos por procedimento de vistoria da CSFI-DRI-SMF,
datado de 03/07/2003 com preenchimento da PIC, o
agravamento do lançamento original, nos termos da Lei nº
9.927/98 (e alterações). Determinou-se de ofício a
retificação do lançamento, do exercício de 2004,
alterando a classificação de C-1.3 para C-1.6 (vistoria
no protocolo nº 10.519/02), e a partir do exercício de
2005, alterando de Predial para Territorial, conforme
vistoria datada de 20/04/05, nos termos da Lei nº
9.927/98 (alterada pelas Leis 10.400/99, 10.736/00,
11.111/01 e 12.445/05) c.c. artigo 149, VIII, da Lei nº
5.172/66-CTN. (Protoc.nº 10/14.916/03 – José Antonio
Espina – Relator - Dagoberto Silvério da Silva – 3ª
Câmara – DOM 22/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção –
Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo-se na íntegra a decisão
de 1ª instância administrativa que deferiu a impugnação
ao lançamento do ISSQN - Responsabilidade Solidária
constante na Notificação nº 220.000.994, tendo como fato
gerador a construção do imóvel codificado sob nº
055.052.234/02, cancelando-a por Decadência, por restar
demonstrado nos autos vistoria do Departamento de
Urbanismo, datada de 14/05/97, constatando a construção
conclusiva do imóvel, nos termos do art. 173, I do CTN
c.c. artigo 26, III, da Lei nº 11.109/01. (Protoc.nº
10/66.860/03 – Sindicato dos Professores de Campinas -
Relator - Dagoberto Silvério da Silva – 3ª Câmara – DOM
22/11/06)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Impugnação apresentando mais de um documento de
formalização do crédito tributário -  Redução da Base de
Cálculo – Dedução de NFS – Extinção do Crédito
Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo-se na íntegra a decisão de
1ª instância administrativa que decidiu pelo não
conhecimento da impugnação aos Lançamentos das
Notificações do ISSQN – Responsabilidade Solidária nºs
220.001.222 e 220.001.224, apresentada para mais de um
documento de formalização do crédito tributário, nos
termos do artigo 39 da Lei nº 11.109/2001, e determinou
de ofício o cancelamento das Notificações, lançadas para
a construção do imóvel codificado sob nº 042.169.239/02,
restando apurado pela Auditoria Fiscal que as deduções
das Notas Fiscais de Serviço e respectivos recolhimentos
extinguem o crédito tributário por pagamento, nos termos
dos artigos 149, VIII, e 156, I, da Lei nº 5.172/66 -
CTN. (Protoc.nº 10/7106/04 – GNO Empreendimentos e
Construções Ltda. – Relator - Dagoberto Silvério da
Silva – 3ª Câmara – DOM 22/11/06)

IPTU – Cancelamento de Dívida Ativa – Inexistência de
Isenção para Aposentado/Pensionista – Procedimento em
Expediente Próprio - Intempestividade - Concessão do
Benefício para Exercício Subseqüente - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de 1ª
instância administrativa, que indeferiu o pedido de
isenção do lançamento do IPTU, do imóvel codificado sob
o nº. 042.020.427/02, por não preenchimento das
condições previstas nas Leis Municipais nºs 8.729/95 e
9.578/97, mantendo os lançamentos do IPTU referente aos
exercícios de 1997 a 2000. (Protoc.nº 05/403/03 –
Leonildo de Carvalho – Relatora - Patrícia de Camargo
Margarido – 3ª Câmara – DOM 22/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Impugnação apresentando mais de um documento de



formalização do crédito tributário -  Redução da Base de
Cálculo – Dedução de NFS – Extinção do Crédito
Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que decidiu pelo não
conhecimento da impugnação aos Lançamentos das
Notificações do ISSQN – Responsabilidade Solidária nºs
220.001.730 e 220.001.729, apresentada para mais de um
documento de formalização do crédito tributário, nos
termos do artigo 39 da Lei nº 11.109/2001, e determinou
de ofício o cancelamento da Notificação nº 220.001.729 e
redução do crédito tributário da Notificação nº
220.001.730 para 1.591,2884 UFIC, restando apurado pela
Auditoria Fiscal que as deduções das Notas Fiscais de
Serviço e respectivos recolhimentos extinguiram, por
pagamento, e reduziram o crédito tributário, nos termos
dos artigos 149, VIII, e 156, I, da Lei nº 5.172/66-CTN.
(Protoc.nº 10/60.981/04 – Flat Construção e Comércio
Ltda – Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3ª
Câmara – DOM 22/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção –
Decadência - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
1ª instância administrativa que deferiu a impugnação ao
lançamento do ISSQN - Responsabilidade Solidária
constante na Notificação nº 220.001.254, cancelando-a
por Decadência Tributária, por restar demonstrado nos
autos a emissão do C.C.O. em 03/09/1998 e a Notificação
ao recorrente em 03/03/2004, nos termos dos artigos 145,
III, 149, VIII,  e 150, § 4º da Lei nº 5.172/66.
(Protoc.nº 10/13.793/04 – GNO Empreendimentos e
Construções Ltda – Relatora - Patrícia de Camargo
Margarido – 3ª Câmara – DOM 22/11/06)

ISSQN – Descumprimento da Obrigação Principal – Falta de
Recolhimento – Arbitramento – Fato Gerador - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo incólume a decisão de 1ª



instância, que com base nas manifestações constantes dos
autos, nos documentos juntados, que não comprovam a
contratação alvitrada, pela falta de provas da
ocorrência dos fatos geradores no período arbitrado e em
face do que dispõem os art. 57 a 59 da lei 11.109/01,
acolheu a impugnação do AIIM nº 1370 – série “C”,
determinando o seu cancelamento. (Protoc.nº 41.984/00 –
Adservi Administração de Serviços Ltda. – Relator -
Edson Vilas Boas Orrú – 3ª Câmara – DOM 22/11/06)

IPTU – Exclusão de área construída constante da
matrícula do imóvel – Vistoria da Fiscalização
Imobiliária - Não observância da Ordem de Serviço
05/2000 -  Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
para rever os lançamentos do IPTU, exercício 2000, dos
códigos de imóveis 042.111.763/02 e 042.111.764/02,
excluindo a área construída descoberta, que consta da
matrícula dos imóveis, por tratar-se da laje
impermeabilizada da cobertura, pois, após vistoria da
fiscalização imobiliária, verificou-se que tal área não
faz parte da área útil dos referidos imóveis. Observa-se
que a contribuinte, apesar de intimada, não juntou os
documentos exigidos pela Ordem de Serviço 05/2000. Mesmo
assim, ficou determinado que a municipalidade proceda a
medição das áreas útil, comum e total para retificação
do lançamento tributário dos imóveis, com fundamento no
art. 149, VIII da lei 5.172/66 – CTN, em consonância com
as disposições da Lei Municipal 9.927/98 e alterações.
(Protocolo 24.249/00 – Marisa Vicentini Marchi -
Relator - Edson Vilas Boas Orrú – 3ª Câmara – DOM
22/11/06)

IPTU – Exclusão de área construída constante da
matrícula do imóvel – Vistoria da Fiscalização
Imobiliária - Não observância da Ordem de Serviço
05/2000 -  Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, reformando a decisão de 1ª instância
para rever os lançamentos do IPTU, exercício 1999, do
código de imóvel 042.111.763/02, excluindo a área



construída descoberta, que consta da matrícula do
imóvel, por tratar-se da laje impermeabilizada da
cobertura, pois, após vistoria da fiscalização
imobiliária, verificou-se que tal área não faz parte da
área útil do imóvel. Observa-se que a contribuinte,
apesar de intimada, não juntou os documentos exigidos
pela Ordem de Serviço 05/2000. Mesmo assim, ficou
determinado que a municipalidade proceda a  medição das
áreas útil, comum e total para retificação do lançamento
tributário dos imóveis, com fundamento no art. 149, VIII
da lei 5.172/66 – CTN, em consonância com as disposições
da Lei Municipal 9.927/98 e alterações. (Protoc.nº
4211/99 – Marisa Vicentini Marchi – Relator - Edson
Vilas Boas Orrú – 3ª Câmara – DOM 22/11/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel –
Lançamento Retroativo - Método de Classificação -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial,  mantendo a decisão recorrida, que
deferiu o pedido de revisão de lançamento do IPTU e das
Taxas Imobiliárias do imóvel codificado sob nº
031.080.300/02, correspondente ao exercício de 2001 a
2005, por restar demonstrado nos autos através de
procedimento de vistoria in loco da Fiscalização
Imobiliária, a alteração da classificação do imóvel de C-
2.2 para A-3.3, nos termos dos artigos  145, 149 c.c art.
173 do CTN, artigos 20 a 24 da Lei Municipal 11.111/01 e
artigos 57 a 59 da Lei Municipal 11.109/01 e também
determinou a retificação do lançamento do IPTU dos
exercícios de 1997 a 2000 e 2006 da mesma forma,
observando a migração da classificação para a categoria
construtiva para o exercício de 2006, nos termos da Lei
12.445/05, como determina o artigo 145, III do CTN.
(Protoc.nº 4914/01 – Marcio Barbado – Relatora -
Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara - DOM 28/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Redução da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais e
GRPS – Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão



de 1ª instância administrativa, que deferiu a impugnação
do contribuinte e determinou a retificação da
notificação nº 220.001.885, referente ao ISSQN por
Responsabilidade Solidária incidente sobre a mão-de-obra
na construção, reduzindo o valor do lançamento para
14.907,6872 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço, com respectivos recolhimentos habilitados, e
GRPS de mão-de-obra própria, nos termos do disposto nos
artigos 149, VIII, e 156, I, da Lei nº. 5.172/66 (CTN).
Esclarecendo, por fim, que a notificação foi emitida em
substituição à notificação nº 220.001.494. (Protoc.nº
10/23.224/04 – Metrum Projetos e Construção Ltda. -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM
28/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Redução da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa que determinou a
retificação da notificação nº 220.001.659, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção, reduzindo-se o valor do
lançamento para 32.508,5236 UFIC, diante da dedução das
notas fiscais de serviço, com respectivos recolhimentos
habilitados, nos termos do disposto nos artigos 149,
VIII, e 156, I, da Lei nº. 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº
10/57.593/04 – Construtora Nogueira Porto Ltda -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM
28/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Extinção da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa que deferiu a impugnação
da notificação nº 220.001.659, referente ao ISSQN por
Responsabilidade Solidária incidente sobre a mão-de-obra
na construção, para cancelá-la por extinção do crédito
tributário por pagamento, diante da dedução das notas



fiscais de serviço, com respectivos recolhimentos
habilitados, nos termos do disposto nos artigos 149,
VIII, e 156, I, da Lei nº. 5.172/66 (CTN). Esclarecendo,
por fim, que a notificação foi emitida em substituição à
notificação nº 220.001.210. (Protoc.nº 10/44.213/04 –
Promon Telecom Ltda – Relator - Carlos Eduardo de
Oliveira – 1ª Câmara – DOM 28/11/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Alíquota – Falta de
Recolhimento e Recolhimento a Menor - Serviço Prestado
em Campinas – Serviço Não Capitulado Como Construção
Civil - Redução Ex-offício do AIIM - Aplicação de Lei a
Fato Pretérito – Capitulação de Penalidade Menos Severa
- Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa que indeferiu a
impugnação ao lançamento do AIIM Nº 1.109 – série “C”,
de 11/09/2002, por restar demonstrado nos autos as
ocorrências das infrações capituladas pela Auditoria
Fiscal no Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM,
cujas exigências ao recorrente foram impostas com base
na  Legislação Tributária Municipal, descaracterizado o
serviço de manutenção de redes e sistemas telefônicos
como sendo de construção civil, e, que de ofício,
determinou a retificação da capitulação das penalidades
dos itens 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.9 do AIIM, e
conseqüente redução do crédito tributário constituído,
tudo nos exatos termos do artigo 31, I, da Lei nº
8.230/94 e artigo 28,I, da Lei nº 11.110/01 c.c. artigo
51 do Decreto nº 11.794/95 e artigo 30 do Decreto nº
13.893/02  e dos artigos 106, II, c, e 149, VIII, do
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66). (Protoc.nº
10/1194/02 – Nova Telecomunicações e Eletricidade Ltda -
Relatora - Adriana de Oliveira Juabre – 1ª Câmara – DOM
28/11/2006)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção - Redução
da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais e GRPS –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão



de 1ª instância administrativa, que alterou o lançamento
de que trata a notificação nº 220.002.523, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra na construção, reduzindo-se o valor
lançamento para 17.747,4165 UFIC, diante da dedução das
notas fiscais de serviço, com seus respectivos
recolhimentos, e das GRPS de mão-de-obra própria, nos
termos do disposto nos artigos 145, 149, VIII, e 156, I,
da Lei nº 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/17.372/05 –
Barros Pimentel Engenharia e Comércio Ltda -    Relatora
- Adriana de Oliveira Juabre – 1ª Câmara – DOM
28/11/2006)

ISSQN – Obrigação Acessória – Estabelecimento Inscrito
em Campinas – Serviço Prestado em Campinas - Falta de
Emissão de NFS de Campinas -  Emissão de NFS por
Estabelecimento Fora de Campinas – Arbitramento -
Redução Ex-offício do AIIM - Aplicação de Lei a Fato
Pretérito – Capitulação de Penalidade Menos Severa -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa que indeferiu a
impugnação ao lançamento do AIIM Nº 171/2004, de
14/09/2004,  por restar demonstrado nos autos as
ocorrências das infrações capituladas pela Auditoria
Fiscal no Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM,
cujas exigências ao recorrente foram impostas com base
na  Legislação Tributária Municipal, e, que de ofício,
determinou a retificação da capitulação das penalidades
dos itens 1.2 e 1.3 do AIIM, e conseqüente redução do
crédito tributário constituído, tudo nos exatos termos
do artigo 43 da Lei nº 8.230/94 c.c. artigo 61 do
Decreto nº 11.794/95, do artigo 36 da Lei nº 11.110/01 e
do artigo 38 da Lei nº 11.829/03 c.c. artigo 90 do
Decreto nº 14.590/04  e dos artigos 106, II, c, e 149,
VIII, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66).
(Protoc.nº 10/50.590/04 – Cleaner Sistema Limpeza e
Conservação Ltda – Relatora - Adriana de Oliveira Juabre
– 1ª Câmara – DOM 28/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção – Fato



Gerador – Mês/Ano de Apuração da Pauta Fiscal –
Oportunidade de Saneamento da Representação Processual
em 1ª instância - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso oficial, determinando que o processo retorne à
primeira instância administrativa para que a mesma
proceda à retificação do crédito tributário, lançado
através da notificação 220.001.291, com a determinação
correta do mês e ano do término da obra, e, também, que
as notas fiscais de serviços tributados consubstanciados
nos devidos recolhimentos e guias de recolhimento de
mão-de-obra própria sejam atualizadas com base no mês
utilizado como fato gerador do ISSQN, nos termos dos
artigos 145, 149, VIII, 156, I, e 173, II, da Lei
Complementar Federal 5.172/1966 – CTN. Determinou-se,
ainda, a recorrente seja notificada a regularizar a
representação processual. (Protoc.nº 10/19.942/04 –
Rossi Residencial S/A – Relator - João Carlos Baptista –
1ª Câmara – DOM 28/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção – Não
Atendimento a Notificação para Saneamento Processual em
2ª instância – Decadência – Exclusão de Notas Fiscais –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso oficial, determinando que o processo retorne à
primeira instância administrativa para que a mesma
proceda à retificação do crédito tributário, lançado
através da notificação 220.001.722, vez que sobre a área
de 3.062, 86m² constante no Certificado de Conclusão de
Obra Parcial 00723/1998 não deve ser constituído o
crédito tributário, pois a mesma deve ser observada sob
o prisma do artigo 150, §4º combinado com o artigo 173,
I da Lei 5.172/1966 – CTN, pois está albergada pela
decadência. Conseqüentemente deverá ser efetuada nova
planilha de atualização de notas fiscais, com a exclusão
das emitidas até 28 de maio de 1998, nos exatos termos
dos artigos 145, 149, VIII, 156, I, e 173, II, da Lei
Complementar Federal 5.172/1966 – CTN. (Protoc.nº
10/44.214/04 – Promon Telecom Ltda – Relator - João
Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 28/11/2006)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção – Não
Atendimento a Notificação para Saneamento Processual em
1ª instância - Redução da Base de Cálculo – Dedução de
Notas Fiscais  e GRPS – Pauta Fiscal – Recursos de
Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecidos e negado provimento
aos recursos oficial e voluntário, mantendo na íntegra a
decisão de 1ª instância administrativa, que deferiu
parcialmente a impugnação ao lançamento da notificação
nº 220.001.725, referente ao ISSQN por Responsabilidade
Solidária incidente sobre a mão-de-obra da Construção,
por restar demonstrada a apreciação dos documentos
apresentados pela 1ª instância, improdutiva a
reapresentação dos mesmos documentos pleiteada,
culminando com a retificação do valor do crédito
tributário para 22.546,2738 UFIC, diante da dedução das
notas fiscais de serviço, com as respectivas guias de
recolhimento, e das GRPS de mão-de-obra própria,
ratificadas pela Auditoria Fiscal, nos termos do
disposto nos artigos 145 e 149, VIII, e 156, I, da Lei
Complementar Federal 5.172/66 (CTN). (Protocolo
10/16.228/04 – Ersa Engª Civil e Construção Ltda -
Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM
28/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção –
Extinção da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que deferiu a impugnação ao
lançamento da notificação nº 220.000.716, referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra da Construção, determinando seu cancelamento
diante da dedução das notas fiscais de serviço e das
guias de recolhimento ratificadas pela Auditoria Fiscal,
nos termos do disposto nos artigos 145 e 149, VIII, e
156, I, da Lei Complementar Federal 5.172/66 (CTN).
(Protoc.nº 10/22.412/03 – Nelson Alaite Junior -
Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM
28/11/06)



ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção - Erro
de Fato – Dado Cadastral de Imóvel Incorreto - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que deferiu a impugnação ao
lançamento da Notificação nº 220.006.046,  referente ao
ISSQN por Responsabilidade Solidária incidente sobre a
mão-de-obra da Construção, e determinou seu cancelamento
restar demonstrada a ocorrência de erro de fato diante
da identificação incorreta do imóvel, nos termos dos
artigos  145 e 149, VIII do Código Tributário Nacional-
CTN-Lei nº 5.172/66. Esclarecendo, por fim, que a
notificação cancelada foi substituída pela regular
notificação nº 220.005.106. (Protoc.nº 10/8092/06 – Yoko
Nakano – Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara
– DOM 28/11/06)

IPTU – Fato Gerador – Valor Venal – Requisitos do Art.
32 do CTN – Valor do m2 de Terreno constante na Lei do
Mapa de Valores – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que indeferiu o
pedido de revisão do lançamento do IPTU do exercício de
2001, do código do imóvel nº 047.127.075/03. Restou
comprovado nos autos que o imóvel possui os requisitos
mínimos dos melhoramentos públicos previstos no artigo
32 do CTN, que o valor do m2 de terreno foi objeto de
pesquisa realizada pela Comissão Municipal de Valores
Imobiliários, estando de acordo com a lei 9.927/98, e a
diferença no valor venal verificada entre os exercícios
citados, ocorreu em virtude da aplicação da alíquota e
demais critérios contidos na lei 10.394/99. (Protoc.nº
12.404/01 – Sernog  - Comércio e Participações Ltda. -
Relator - João Batista Borges – 2ª Câmara – 30/11/06)

IPTU – Área Construída – Decisão de 1ª Instância pelo
DRM – Agente Incompetente – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão de
primeira instância administrativa exarada indevidamente



pelo Diretor de Receitas Mobiliárias – DRM – SMF, que
considerou como impugnação ao lançamento do ISSQN –
Responsabilidade Solidária, quando o imposto realmente
questionado foi o IPTU. O processo deve ser encaminhado
ao Departamento de Receitas Imobiliárias – DRI – SMF
para análise do mérito e nova decisão, nos termos da lei
9.927/98 e alterações. (Protoc.nº 51.533/99 – Valdir
Correia dos Santos – Relator - João Batista Borges – 2ª
Câmara – DOM 30/11/06)

IPTU – Notificação por Edital – Tempestividade – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto vista do Dr
Flávio  Antonio Baptista, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso, anulando a decisão de primeira
instância que não conheceu a impugnação por estar
intempestiva, conforme Edital do exercício de 2003. O
processo deve ser encaminhado ao Departamento de
Receitas Imobiliárias – DRI – SMF para análise do mérito
no que se refere ao exercício de 2003 e nova decisão,
nos termos da lei 11.111/01 e alterações. Mantidos os
lançamentos referentes aos exercícios de 2000 a 2002 por
já constar decisão definitiva em outro protocolo. (
Protoc.nº 10/17.066/03 – Ediel Siqueira de Andrade –
Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 30/11/06)

IPTU – Classificação do Imóvel – Valor Venal – Área
Construída  – Recurso de Ofício.
Decisão:  Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que alterou a
classificação do imóvel para F-2.0 no exercício de 2002,
com retroatividade aos exercícios de 1998 a 2001 e 2003,
mantendo os demais fatores inalterados nos termos das
leis 8.240/94, 9.927/98 e 11.111/01 e respectivas
alterações, e que também determinou a modificação da
classificação do referido imóvel para F-2.0 no
lançamento do IPTU dos exercícios de 2004 a 2006,
observando a migração do tipo/padrão/subpadrão para a
categoria construtiva correspondente em 2006, nos termos
da lei 12.445/05, retificando a partir de 2004 a área
construída para 529,70m2, consoante o disposto no artigo



145, II do CTN. (Protoc.nº 10/19.495/02 – César Arroyo
Filho – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM
30/11/06)

ISSQN – Obrigação Principal - Falta de Recolhimento  -
Intempestividade da Impugnação – Redução Ex-offício do
AIIM - Aplicação de Lei a Fato Pretérito – Capitulação
de Penalidade Menos Severa - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que não conheceu a
impugnação do AIIM 3238 série “C”, lavrado em
05/11/2002, por encontrar-se intempestiva, nos termos do
artigo 70, I da lei 11.109/01 e que, de ofício, com base
no artigo 149 c.c. artigo 106, II, “c” da lei 5.172/66
(CTN), reduziu o valor da multa punitiva para
187.924,0274 UFIC, em razão da lei 12.392/05 ter
instituído penalidade menos gravosa para os itens 2, 3 e
4 do respectivo AIIM. (Protoc.nº 10/13.042/02 –
Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA – Relator -
Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 30/11/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel por
Pavimento – Legislação Aplicável - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu os
pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU
correspondentes aos exercícios de 2004 e 2005, do código
de imóvel nº 039.848.000/02, por restar comprovado nos
autos e por novo procedimento de vistoria in loco da
CSFI-DRI-SMF, datado de 06.02.2006, a existência de
inconsistências na vistoria anterior, datada de
25.09.2000, ficando alterada a classificação do
tipo/padrão/subpadrão de C-3.0 para C-2.0, e inalterados
os demais dados, nos termos das Leis nº 9.927/98 (e
alterações) e 11.111/01 (e alterações) e IN-DRI-SMF nº
001/2004. Determinou, ainda, de ofício que os
lançamentos dos exercícios de  2001 a 2003 sejam
retificados com os mesmos dados da decisão proferida e a
partir de 2006 seja alterado o tipo/padrão/subpadrão e o
ano base de depreciação conforme demonstrado às fls. 63.



(Protoc.nº 10/6487/04 – Texaco Brasil S/A Produtos de
Petróleo – Relatora - Gislaine T.R. Clark – 2º Câmara –
DOM 30/11/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu os
pedidos de revisão dos lançamentos do IPTU
correspondentes aos exercícios de 2003 e 2004, do código
de imóvel nº 042.048.239/02, por restar comprovado nos
autos e por procedimento de vistoria in loco da CSFI-
DRI-SMF, datado de 19.04.2004, ficando alterada a
classificação do tipo/padrão/subpadrão de C-3.0 para F-
2.0, e inalterados os demais dados, nos termos das Leis
nº 9.927/98 (e alterações) e 11.111/01 (e alterações).
Determinou, ainda, de ofício que os lançamentos dos
exercícios de  2005 e 2006 sejam retificados com os
mesmos dados cadastrais da decisão proferida. (Protoc.nº
10/14.686/03 – Cícero Montomary Ferreira Witzel -
Relator - José Antonio Khattar – 2ª Câmara – DOM
30/11/06)

IPTU – Valor Venal – Classificação do Imóvel – Taxa de
Coleta, Remoção e Destinação de Lixo – Órgão da
Administração Direta Municipal - Serviço Público
Indisponível - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu o  pedido
de revisão do lançamento do IPTU e Taxa de Coleta,
Remoção e Destinação de Lixo, correspondente ao
exercício de 2000, inclusa a cobrança dos exercícios de
1995 a 1999,  do código de imóvel nº 055.088.492/03, por
restar comprovado nos autos que,  por procedimento de
vistoria in loco da CSFI-DRI-SMF, datado de 20.12.2002,
os lançamentos do IPTU para os exercícios de 1995 a
2000, e, por manifestação do D.L.U, o cancelamento dos
lançamentos da Taxa de Lixo a partir do exercício de
1995, obedecerão o disposto na decisão às fls. 95/96,
nos termos das Leis nº 9.927/98 (e alterações) e



11.111/01 (e alterações), Lei nº 6.355/90 e artigos 145
e 149 c.c artigo 173 do CTN. Determinou, ainda, de
ofício que os lançamentos de IPTU dos exercícios de
2001 a 2006 sejam retificados com os mesmos dados da
decisão proferida para o lançamento específico do
exercício de 2000. (Protoc.nº 3553/01 – Companhia
Paulista de Força e Luz – Relator - José Antonio Khattar
– 2ª Câmara – DOM 30/11/06)

ISSQN – Obrigação Principal – Falta de Recolhimento –
Isenção Inexistente – Não Reconhecimento de Imunidade em
Expediente Próprio - Redução Ex-offício do AIIM –
Legislação Municipal - Alteração da Alíquota Aplicável –
Alteração na Responsabilidade pelo Pagamento do Imposto
- Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo a decisão de 1ª instância
administrativa, que indeferiu a impugnação ao lançamento
do AIIM Nº 560 de 09/05/2005, por restar demonstrado nos
autos as ocorrências das infrações capituladas pela
Auditoria Fiscal no Auto de Infração e Imposição de
Multa - AIIM, cujas exigências ao recorrente foram
impostas com base na  Legislação Tributária Municipal,
inexistindo concessão de isenção do imposto municipal e
Imunidade Tributária não reconhecida que transitou em
julgado em Processo Administrativo específico.
Determinação ex-officio da retificação do lançamento,
atendendo ao disposto no Artigo 149, III, da Lei
5.172/66 – CTN,  para adequação da alíquota aplicada no
período de janeiro e fevereiro de 2005, revendo,
contudo, e por se tratar de simples erro de escrita, o
período indicado  pela atribuição da responsabilidade do
pagamento do tributo pelo tomador dos serviços, sendo o
correto o período de janeiro de 2004 a fevereiro de
2005, tudo nos exatos termos das Leis nº 8.230/94,  nº
11.110/01 e  nº 11.829/03 c.c. os Decretos nº 11.794/95,
nº 13.893/02  e  nº 14.590/04 e com o artigo 72 da Lei
nº 11.109/01. (Protoc.nº 10/24.591/05 – Hospital e
Maternidade Albert Sabin S/C Ltda – Relator - Ivo
Zenatti – 2ª Câmara – DOM 30/11/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -



Redução da Base de Cálculo – Dedução de Notas Fiscais –
Emissão do C.C.O. – Existência de Área Clandestina -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na sua totalidade a decisão
de 1ª instância administrativa, que deferiu parcialmente
a impugnação do contribuinte e determinou a retificação
da notificação nº. 220.001.283, referente ao ISSQN por
Responsabilidade Solidária incidente sobre a mão-de-obra
na construção, reduzindo o valor do lançamento para
26.434,9701 UFIC, diante da dedução das notas fiscais de
serviço, com respectivos recolhimentos habilitados, e
mantendo a área construída tributável em 13.786,91m2,
incluindo a  área clandestina não descrita no C.C.O.,
nos termos do disposto nos artigos 149, VIII, e 156, I,
da Lei nº. 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/18.861/04 –
Parque Prado Sociedade de Desenvolvimento Imobiliário
Ltda – Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 30/11/06)

ISSQN – Ausência de Oportunidade de Saneamento do
Mandato de Representação na Primeira Instância
Administrativa – Inexigibilidade do Reconhecimento de
Firma - Cerceamento de Defesa - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira
instância administrativa, com base na Súmula 03 desta
JRT e na Lei nº 11.109/01, determinando o retorno para
prolação de nova decisão quanto ao mérito, evitando,
assim, a supressão de instância. (Protoc.nº 76.907/01 –
Brigante Corretora de Seguros Ltda – Relator - Flávio
Antonio Baptista – 2ª Câmara – DOM 30/11/06)

IPTU – Ausência de Recurso de Ofício pela 1ª Instância –
Divergência no Critério de Julgamento entre Câmaras da
JRT – Recurso da Representação Fiscal da JRT – Recurso de
Revisão.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso de revisão,
por restar evidenciada a divergência no critério de
julgamento entre as decisões proferidas entre as Câmaras,
nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 8.129/94 c.c.
artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da Súmula 02 desta
JRT, e negado provimento, mantendo a decisão da 3ª Câmara



no protocolo nº 9.769/02, publicada no DOM de 29/09/06,
para determinar o retorno dos autos à 1ª instância para
que em nova decisão acrescente o Recurso de Ofício, sem
prejuízo dos atos praticados pelo Recurso Voluntário, nos
termos dos artigos 64 e 65 da Lei nº 11.109/01 c.c.
artigo 26, §2º do mesmo diploma legal. (Protoc.nº 9769/02
– José Carlos Cabrino – Relator - Flávio Antonio Baptista
– Plenária – DOM 30/11/06)

ISSQN – Requisitos de Admissibilidade – Ausência de
divergência no Critério de Julgamento entre Câmaras da
JRT – Recurso da Recorrente – Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o recurso de revisão
por não restar evidenciada a divergência no critério de
julgamento entre as decisões proferidas entre as Câmaras,
nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 8.129/94 c.c.
artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da Súmula 02 desta
JRT, mantendo na íntegra a decisão da 2ª Câmara no
protocolo nº 54.801/01, publicada no DOM de 21/12/05,
encaminhando-se os autos à 1ª instância para cumprimento
da decisão e demais providências cabíveis. Consta nos
autos Voto Divergente do Julgador Dr. José Antonio
Khattar. (Protoc.nº 54.801/01 – Centro Radiológico de
Campinas -  Relator - Carlos Eduardo de Oliveira –
Plenária – DOM 30/11/06)

ISSQN – Requisitos de Admissibilidade – Ausência de
divergência no Critério de Julgamento entre Câmaras da
JRT – Recurso da Recorrente – Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o recurso de revisão
por não restar evidenciada a divergência no critério de
julgamento entre as decisões proferidas entre as Câmaras,
nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 8.129/94 c.c.
artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da Súmula 02 desta
JRT, mantendo na íntegra a decisão da 2ª câmara no
protocolo nº 54.802/01, publicada no DOM de 21/12/05,
encaminhando-se os autos à 1ª instância para cumprimento
da decisão e demais providências cabíveis. Consta nos
autos Voto Divergente do Julgador Dr. José Antonio
Khattar. (Protoc.nº 54.802/01 – Centro Radiológico de
Campinas – Relator - Carlos Eduardo de Oliveira –
Plenária – DOM 30/11/06)



ISSQN – Requisitos de Admissibilidade – Ausência de
divergência no Critério de Julgamento entre Câmaras da
JRT – Recurso da Recorrente – Recurso de Revisão.
Decisão: Por maioria, não conhecido o recurso de revisão
por não restar evidenciada a divergência no critério de
julgamento entre as decisões proferidas entre as Câmaras,
nos termos dos artigos 48 e 49 da Lei nº 8.129/94 c.c.
artigo 39 do Decreto nº 11.992/95 e da Súmula 02 desta
JRT, mantendo na íntegra a decisão da 2ª câmara no
protocolo nº 54.803/01, publicada no DOM de 21/12/05,
encaminhando-se os autos à 1ª instância para cumprimento
da decisão e demais providências cabíveis. Consta nos
autos Voto Divergente do Julgador Dr. José Antonio
Khattar. (Protoc.nº 54.803/01 – Centro Radiológico de
Campinas – Relator - Carlos Eduardo de Oliveira –
Plenária – DOM 30/11/06)

IPTU – Classificação do imóvel – Apresentação de Laudo
Técnico-Pericial – Taxa de Combate a Sinistro - Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário
e afastadas as preliminares de afronta aos princípios
que norteiam o processo administrativo e de impugnação
do exercício de 1999, através do presente protocolo, que
é referente ao exercício de 1998. Quanto ao mérito, por
maioria, nos termos do voto do relator, negado
provimento ao recurso voluntário, mantendo hígida a
decisão de primeira instância administrativa que
indeferiu a impugnação do IPTU e da taxa de combate a
sinistro do exercício de 1998, mantendo o
tipo/padrão/subpadrão E-3.0 para o imóvel codificado sob
o nº 042.031.025/02, conforme disposições nas leis
8.240/1994 alterada pela lei 9.572/97 e lei 6.361/1990 e
artigo 145, II da Constituição Federal. Houve voto de
desempate do Presidente, fundamentado no artigo 34 do
Decreto Municipal 11.992/95. (Protoc.nº 81/780/98 – CCE
Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos S/A -
Relator - João Carlos Batista – 1ª Câmara - DOM
19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Cerceamento de



Defesa – Decadência – Pauta Fiscal Mínima – Recursos de
Ofício e Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecidos os recursos oficial
e voluntário, afastando as preliminares de decadência e
de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, também por
unanimidade, negado provimento, mantendo na íntegra a
decisão de primeira instância administrativa, que
deferiu parcialmente o lançamento do ISSQN, por
responsabilidade solidária, incidente sobre serviços de
construção civil, através da notificação nº 220.001.783,
reduzindo o valor do crédito tributário para 27.390,7341
UFIC, em face da comprovação de que a reforma se deu em
área menor do que a lançada, em conformidade com a lei
11.110/01. (Protoc.nº 10/61.531/04 – Condomínio Civil do
Shopping Center Iguatemi Campinas – Relatora - Adriana
de Oliveira Juabre – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Decadência - Termo de Início de Fiscalização –
Recolhimento a menor - Regime de Lançamento – Ausência
de efeito retroativo da mudança do regime diante do
disposto no artigo 146 do CTN - Recurso Voluntário
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator,
conhecido o recurso voluntário e afastadas as
preliminares de ausência de motivação e de decadência,
pois a notificação 00823 de 06/06/2000 (fl. 51) deu
início ao procedimento indispensável ao lançamento nos
termos do artigo 173, § único do CTN. Quanto ao mérito,
por maioria, também nos termos do voto do relator,
negado provimento ao recurso voluntário, mantendo na
íntegra a decisão de primeira instância administrativa,
que indeferiu a impugnação do AIIM 2200, série “C”,
lavrado em 15/02/2001, em decorrência de recolhimento a
menor do ISSQN, nos termos da lei municipal 8.230/94 e
suas alterações. Quanto ao efeito retroativo da
alteração do regime de lançamento por homologação para o
regime de lançamento de ofício, previsto no §3º do
decreto-lei 406, alteração esta, realizada após análise
do protocolo 46.009/98 e que teve vigência a partir de
13/07/1998, também não procede, consubstanciado no
artigo 146 do CTN. (Protoc.nº 15.422/01 – Cendicamp
Central Diagnóstica S/C Ltda – Relator - José Norival
Munhoz – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)



IPTU – Fato Gerador – Ausência dos requisitos do artigo
32 do CTN – Zona Urbana e Zona de Expansão Urbana -
Loteamento não aprovado - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu o pedido
de revisão do lançamento do IPTU do exercício de 2000,
do código do imóvel nº 055.042.451/03, com cancelamento
dos débitos retroativo ao exercício de 1986, uma vez que
restou comprovado nos autos, que o imóvel não possui os
requisitos mínimos dos melhoramentos públicos previstos
no artigo 32 do CTN c.c. artigo 14 da lei 5.626/85 –
CTM. (Protoc.nº 21.302/00 – Gráfica Muto Ltda -
Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM
19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência  -
Extinção do Crédito Tributário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e provido o recurso
voluntário, para declarar a inexigibilidade do crédito
tributário constante da notificação nº 970.000.591,
referente ao lançamento do ISSQN, responsabilidade
solidária, declarando a decadência, com base nos
documentos acostados nos autos e com fundamento nos
artigos 156 e 173, I do CTN. (Protoc.nº 71.162/98 –
Carlos Alberto da Costa – Relatora - Mariângela Tiengo
Costa – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Dedução de base
cálculo – Notas Fiscais com valor de material - Recurso
de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e provido o recurso
de ofício, para reformar a decisão de primeira instância
administrativa, determinando de ofício a retificação do
lançamento de ISSQN, responsabilidade solidária,
constante da notificação nº 220.001.780, com base no
artigo 149, VIII do CTN, devendo ser elaborado novo
demonstrativo de atualização de notas fiscais para
dedução da base de cálculo do ISSQN, de forma a
considerar o valor da nota fiscal com respectivas
deduções de material, valores corrigidos e valor do DUAM



correto e recolhido, considerando os documentos
acostados nos autos das fls. 42 a 173. (Protoc.nº
10/34.486/05 – GNO Empreendimentos e Construções Ltda. -
Relatora - Mariângela Tiengo Costa – 1ª Câmara – DOM
19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Decadência –
Construção – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e provido
parcialmente o recurso voluntário, modificando a decisão
de primeira instância administrativa, retificando a
notificação nº 990.001.957 de ISSQN, responsabilidade
solidária, alterando a área construída tributada de
72,51m2 para 18,91m2, por motivo de decadência, mantendo-
se inalterados os demais dados do lançamento, com base
nos artigos 145, 149, VIII e 173,I da lei 5.172/66 –
CTN. (Protoc.nº 73.354/99 – Edson Massao Nishimaru -
Relator - João Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM
19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Desconsideração dos
DUAM’s que estão desacompanhados das respectivas
primeiras vias das notas fiscais - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu
parcialmente o pedido, retificando o lançamento do
crédito tributário estampado na notificação nº
200.001.194 e mantendo a desconsideração dos DUAM’s que
estão desacompanhados das respectivas primeiras vias das
notas fiscais, por ferir os itens 1 e 2 do §4º do artigo
202 do decreto Municipal 11.794/95, que regulamentou a
lei 8.230/94 e também com base nos artigos 145, 149,
VIII e 156, I da lei 5.172/66 – CTN. (Protoc.nº
52.877/00 – João Antonio Faccioli – Relator - João
Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção Civil –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que indeferiu o



pedido de revisão, mantendo o crédito tributário
estampado na notificação nº 990.002.676, sobre os
serviços de construção civil, pois foi devidamente
constituído com base no artigo 31, inciso da lei
8.230/94 c.c. os artigos 37, inciso II e 176 do decreto
11.794/95, que regulamentou o ISSQN. (Protoc.nº
73.502/99 – Ahmad Mohamad Abou Adile – Relator - João
Carlos Baptista – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção Civil –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que indeferiu o
pedido de revisão, mantendo o crédito tributário
estampado nas notificações nº 980.000.653 e 980.000.654,
sobre os serviços de construção civil, pois foram
devidamente constituídos com base no artigo 31, inciso
da lei 8.230/94 c.c. os artigos 37, inciso II e 176 do
decreto 11.794/95, que regulamentou o ISSQN. (Protoc.nº
44.039/99 – Julia Zanon Bressani – Relator - João Carlos
Baptista – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Falta de Reconhecimento de Firma do Outorgante
no Instrumento de Mandato - Princípio da Ampla defesa –
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e provido o recurso
voluntário, anulando a decisão de primeira instância
administrativa, que deixou de conhecer do pedido de
impugnação do contribuinte, em virtude da falta de
reconhecimento de firma do outorgante no instrumento de
mandato, uma vez que tal exigência não procede, conforme
artigo 38 do Código de Processo Civil, alterado pela lei
8.952/94 c.c. artigo 70, inciso III da Lei Municipal
11.109/01, alterado pela Lei Municipal 11.708/03,
devendo os autos retornar ao Departamento de Receitas
Mobiliárias para análise do mérito da impugnação. (
Protoc.nº 76.908/01 – Brigante Corretora de Seguros Ltda
– Relatora - Adriana de Oliveira Juabre – 1ª Câmara –
DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária - Extinção do Crédito



Tributário – Decadência - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento,
com fundamento nos artigos 145, 149, VIII e 156, I da
lei 5.172/66 (CTN), determinando a retificação do
crédito tributário lançado na notificação nº
970.001.273, para que o ISSQN, por Responsabilidade
Solidária, incida tão somente sobre a área construída de
30,33m2, no valor correspondente a 335,7195 UFIC, na
forma da planilha de retificação do lançamento estampada
à fl. 54, excluindo-se da referida notificação o
lançamento imposto sobre a área de 131,00m2, vez que
fulminado pela decadência, nos termos do artigo 150, §4º
c.c. o artigo 173, I, ambos da lei 5.172/66 – CTN.
(Protoc.nº 70.119/98 – Niraldo Meloto – Relator - Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Serviços de
Construção Civil – Apresentação de Notas Fiscais -
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu a
impugnação do contribuinte e determinou a retificação da
notificação nº 220.003.855, fixando o crédito tributário
em 8.094,7251 UFIC, nos termos do disposto no artigo
149, VIII da lei 5.172/66 (CTN). (Protoc.nº 10/35.439/05
– Construtora Nogueira Porto Ltda – Relator - Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Serviços de
Construção Civil - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa, que sustentou a notificação de
lançamento nº 990.003.150, fixando o crédito tributário
de responsabilidade solidária da apelante, em valor
correspondente a 714,8705 UFIR, devendo os autos
retornar à origem para as providências necessárias ao
recebimento do tributo, nos termos do disposto no artigo
176 do Decreto 11.794/95  c.c. artigo 79, I da lei
11.109/01. (Protoc.nº 76.202/99 – Tatjana Bittencourt -
Relator - Carlos Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM



19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão de primeira
instância administrativa,  que sustentou a notificação
de lançamento nº 990.000.331, fixando o crédito
tributário de responsabilidade solidária da apelante, em
valor correspondente a 29.124,0634 UFIR, nos exatos
termos do disposto nos artigos 124 e 149, VIII do Código
Tributário Nacional, artigos 11, 25 e 26 da lei 8.230/94
e artigos 32 e 33 do decreto 11.442/94, devendo os autos
retornar à origem para as providências necessárias ao
recebimento do tributo. (Protoc.nº 77.133/99 – Emílio
Pieri Indústria e Comércio Ltda – Relator - Carlos
Eduardo de Oliveira – 1ª Câmara – DOM 19/12/06)

IPTU – Requerimento de Isenção para Aposentado -
Requisitos do Artigo 4º da lei 11.111/01 – Julgamento
Convertido em Diligência – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso
voluntário. Quanto ao mérito, convertido o julgamento em
diligência para que o Departamento de Receitas
Imobiliárias providencie cópia da notificação feita ao
contribuinte e para que o contribuinte também seja
notificado a apresentar o informe de rendimentos pessoa
física. (Protoc.nº 10/45.475/03 – Julio Vieira da Silva
– Relator - José Norival Munhoz – 1ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Requerimento de Isenção para Aposentado –
Requisitos do Artigo 4º da lei 11.111/01 – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, uma vez que satisfeitos os
requisitos do artigo 4º da lei 11.111/01, devendo a
decisão de primeira instância administrativa ser
retificada para conceder a isenção do IPTU para o
exercício de 2004 ao recorrente. (Protoc.nº 10/28.867/03
– José Fernandes de Lima – Relator - José Norival Munhoz
– 1ª Câmara – DOM 19/12/06)



IPTU – Qualificação – Nulidade por falta de saneamento -
Súmula 03 – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão de primeira
instância administrativa, pois restou demonstrado que a
primeira instância não ofereceu oportunidade de
saneamento, o que atenderia o disposto na Súmula 03 desta
JRT. Os autos devem retornar ao Departamento de Receitas
Imobiliárias para análise do mérito e prolação de nova
decisão. (Protoc.nº 10.834/02 – Benevenuto Tilli –
Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 19/12/06)

IPTU – Notificação por Edital – Tempestividade – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de primeira
instância que não conheceu a impugnação por estar
intempestiva de acordo com a notificação por edital do
exercício de 2003. Referida notificação não atendeu o
disposto nos artigos 22 e 29 da lei 11.109/01. O processo
deve ser encaminhado ao Departamento de Receitas
Imobiliárias – DRI – SMF para análise do mérito no que se
refere ao exercício de 2003 e nova decisão, nos termos da
lei 11.111/01 e alterações. (Protoc.nº 10/17.029/03 –
José David Martins – Relator - Flávio Antonio Baptista  -
2ª Câmara – DOM 19/12/06)

IPTU – Notificação por Edital – Tempestividade – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de primeira
instância que não conheceu a impugnação por estar
intempestiva de acordo com a notificação por edital do
exercício de 2003. Referida notificação não atendeu o
disposto nos artigos 22 e 29 da lei 11.109/01. O processo
deve ser encaminhado ao Departamento de Receitas
Imobiliárias – DRI – SMF para análise do mérito no que se
refere ao exercício de 2003 e nova decisão, nos termos da
lei 11.111/01 e alterações. (Protoc.nº 10/17.030/03 –
José David Martins – Relator - Flávio Antonio Baptista –
2ª Câmara – DOM 19/12/06)



IPTU – Notificação por Edital – Tempestividade – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de primeira
instância que não conheceu a impugnação por estar
intempestiva de acordo com a notificação por edital do
exercício de 2003. Referida notificação não atendeu o
disposto nos artigos 22 e 29 da lei 11.109/01. O processo
deve ser encaminhado ao Departamento de Receitas
Imobiliárias – DRI – SMF para análise do mérito no que se
refere ao exercício de 2003 e nova decisão, nos termos da
lei 11.111/01 e alterações. (Protoc.nº 10/17.032/03 –
José David Martins – Relator - Flávio Antonio Baptista –
2ª Câmara – DOM 19/12/06)

IPTU – Notificação por Edital – Tempestividade – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e dado provimento ao
recurso voluntário, anulando a decisão de primeira
instância que não conheceu a impugnação por estar
intempestiva de acordo com a notificação por edital do
exercício de 2003. Referida notificação não atendeu o
disposto nos artigos 22 e 29 da lei 11.109/01. O processo
deve ser encaminhado ao Departamento de Receitas
Imobiliárias – DRI – SMF para análise do mérito no que se
refere ao exercício de 2003 e nova decisão, nos termos da
lei 11.111/01 e alterações. (Protoc.nº 10/17.033/03 –
José David Martins – Relator - Flávio Antonio Baptista –
2ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Dedução de Notas
Fiscais – Extinção do Crédito Tributário - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que com base nas manifestações
constantes dos autos e nos documentos juntados, acolheu a
notificação sob nº 220.001.726, determinando seu
cancelamento, pela extinção do crédito tributário face à
absoluta ausência de base de cálculo a tributar, nos
termos do artigo 156, I, da Lei nº 5.172/66-CTN. (
Protoc.nº 10/60.850/04 – Taurus Construtora Ltda -



Relator - Ivo Zenatti – 2ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Obrigação Principal - Cerceamento de defesa –
Ausência de motivação - Falta de recolhimento e
recolhimento a menor do ISSQN – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário
e afastada a preliminar de cerceamento de defesa e de
falta de motivação. Também, por unanimidade, negado
provimento ao recurso voluntário, mantendo na sua
totalidade a decisão de primeira instância
administrativa, que manteve o AIIM 0078, série “C”,
lavrado em 19/12/2000, pela falta de recolhimento e
recolhimento a menor do ISSQN, com relação às receitas
auferidas com comissões recebidas da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – CORREIOS. Restou comprovado
nos autos que a empresa prestou serviços previstos no
item 48, do parágrafo único do artigo 1º da lei 8.230/94,
infringindo assim o disposto no artigo 31, da mesma lei
c.c. artigo 51 do decreto 11.794/95. (Protoc.nº 78.272/00
– Curso Cidade de Campinas. – Relatora - Gislaine T.
Clark. – 2ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Obrigação Principal - Falta de Recolhimento –
Aplicação de Lei a Fato Pretérito – Capitulação de
Penalidade Menos Severa - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que deferiu
parcialmente a impugnação do AIIM 3146 série “C”, lavrado
face ao descumprimento de obrigação tributária principal,
excluindo da base de cálculo do imposto os serviços
excetuados nos itens 85 e 86 da lista de serviços,
devidamente comprovados e que, de ofício, fundamentado no
artigo 106, II, “c” da lei 5.172/66 (CTN), excluiu o
valor da multa de mora, em razão da lei 11.829/03 ter
instituído penalidade menos gravosa que a lei 11.110/01.
(Protoc.nº 10/6060/03 – Matisse Comunicação de Marketing
Ltda – Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Classificação do imóvel – Área construída –
Recurso de Ofício.



Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa que modificou, para os
exercícios de 2003 e 2004, o tipo/padrão/subpadrão para
A-4.6 e área construída para 713,98m2 e, a partir do
exercício de 2005, o tipo/padrão/subpadrão para RH6 e a
área construída para 676,41m2, conforme vistoria fiscal e
CCO e com base na lei 9.927/98, alterada pelas leis
10.400/99 e 10.736/00, 11.111/01 e lei 12.445/05,
consoante o disposto no artigo 145, III do CTN.
(Protoc.nº 10/10087/04 – Sueli Vicentini Alvarez –
Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – AIIM - Obrigação Principal – Enquadramento na
Lista de Serviços –Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que manteve o AIIM
3000, série “C”, lavrado em 02/04/2001, em decorrência da
falta de recolhimento do tributo ISSQN, nos termos do
artigo 31, I da lei 8.230/94, combinado com artigo 51 do
RISS, aprovado pelo decreto 11.794/95, estando correto o
enquadramento no item 32 da Lista de Serviços do decreto-
lei 406/68 c.c. a lei municipal 8.230/94 e o decreto
11.794/95, vigentes à época da ocorrência do fato
gerador. (Protoc.nº 24.088/01 – CAF - Projetos e
Construções Ltda – Relator - João Batista Borges – 2ª
Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – AIIM – Obrigação Principal – Falta de
Recolhimento – Arbitramento - Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo na íntegra a decisão de
primeira instância administrativa, que não conheceu da
impugnação por existir mais de um documento de
formalização do crédito tributário, como dispõe os
artigos 39 e 74 da lei 11.109/01, mas, de ofício
retificou o AIIM nº 412/2004, lavrado em decorrência da
falta de recolhimento do ISSQN, reduzindo o valor do
credito tributário para 178.561,5047 UFIC, nos termos do
artigo 149, VIII da lei 5.172/66 (CTN) e da lei
municipal 11.110/01. (Protoc.nº 10/41.858/04 – Quarter



Serviços Ltda – Relator - João Batista Borges – 2ª
Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – AIIM – Obrigação Acessória – Falta de Emissão de
Notas Fiscais - Redução do valor da Multa Punitiva –
Exclusão dos Serviços Prestados por Estabelecimento Fora
de Campinas em Outros Municípios -  Recurso de Ofício
Decisão: Por maioria, nos termos do voto divergente do
julgador Roberto Palma, conhecido e dado provimento
parcial ao recurso de ofício, excluindo-se a multa por
obrigação acessória no AIIM nº 00166/2004 dos serviços
prestados pelo estabelecimento de Morungaba em outros
Municípios, mantendo-se os demais ; mantendo a decisão
que com base no artigo 149 c.c. artigo 106, II, “c” da
lei 5.172/66 (CTN), reduziu o valor da multa punitiva
para 65.880,0000 UFIC, em razão do artigo 56, inciso I,
da lei 12.392/05 ter instituído penalidade menos gravosa
para os itens 1.2 e 1.3 do respectivo AIIM. (Protoc.nº
10/41.855/04 – Quarter Serviços Ltda – Relator - João
Batista Borges – 2ª Câmara – DOM 19/12/06 – Errata
21/12/06)

IPTU – Cerceamento de defesa - Decisões já transitadas em
julgado - Relançamentos nulos por erros materiais –
Classificação do imóvel – Área construída – Recurso
Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido o recurso voluntário,
afastando as preliminares de cerceamento de defesa, de
decisões transitadas em julgado e de relançamentos nulos
por erros materiais. Também por unanimidade, negado
provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão de primeira instância administrativa, que
indeferiu o pedido de revisão da classificação e área
construída do imóvel sob código nº 039.884.500/02 e que
determinou a retificação do lançamento do referido imóvel
a partir do exercício de 1993, conforme descrito nas fls.
169/170 do presente protocolo, fundamentado nas leis
municipais nºs 7.412/92, 8.240/94 e 9.572/97. (Protoc.nº
6406/95 – Higa Produtos Alimentícios Ltda -
Relatora - Gislaine T.R. Clark – 2ª Câmara – DOM
19/12/06)



IPTU – Classificação do Imóvel – Área Construída -
Apresentação de Laudo Técnico-Pericial – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto divergente do
Dr Ari de Oliveira Pinto, anulada a decisão de primeira
instância administrativa por ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo
fato do laudo de avaliação apresentado pelo recorrente
na impugnação não ter sido apreciado quando daquela
decisão. Os autos devem retornar para a primeira
instância para análise do laudo e  nova decisão. Houve
voto de desempate do Presidente, fundamentado no artigo
34 do Decreto Municipal 11.992/95. (Protoc.nº 8534/99 –
Paulo Guimarães Leite – Relatora - Patrícia de Camargo
Margarido – 3ª Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Construção -
Dedução de Notas Fiscais – Extinção do Crédito
Tributário - Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa que com base nas manifestações
constantes dos autos, nos documentos juntados e em face
do que dispõem os artigos 57 a 59 da lei 11.109/01,
acolheu a impugnação promovida à  notificação sob nº
220.001.657, determinando seu cancelamento, tendo em
vista a apresentação das notas fiscais de serviços cujo
imposto foi devidamente recolhido, conforme comprovam as
guias de recolhimentos de tributos municipais, relativas
aos serviços de mão-de-obra, juntadas aos autos, nos
termos dos artigos 149, VIII, e 156, I, da Lei nº
5.172/66-CTN. (Protoc.nº 10/58.392/04 – Fortitech South
América – Relator - Edson Vilas Boas Orrú – 3ª Câmara –
DOM 19/12/06)

IPTU – Discussão Judicial – Renúncia à Esfera
Administrativa - Princípio da Supremacia do poder
Judiciário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, diante da renúncia à esfera administrativa e
pelo fato de haver discussão em  sede judicial, em
homenagem à supremacia do Poder Judiciário. (Protoc.nº



11.949/01 – Natal Aparecido Galassi – Relatora -
Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Discussão Judicial – Renúncia à Esfera
Administrativa - Princípio da Supremacia do poder
Judiciário - Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, diante da renúncia à esfera administrativa e
pelo fato de haver discussão em  sede judicial, em
homenagem à supremacia do Poder Judiciário. (Protoc.nº
27.186/00 – Natal Aparecido Galassi – Relatora -
Patrícia de Camargo Margarido – 3ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Taxas imobiliárias – Falta de Pedido – Formulário
– Remissão a Protocolado Administrativo Anterior -
Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, dado provimento ao recurso
voluntário,  para reconhecer a  existência de pedido e
anular a decisão prolatada pela primeira instância
administrativa, com a devolução de todo o processado ao
DRI para que seja conhecido o pedido de revisão do IPTU
e das taxas imobiliárias do imóvel codificado sob o nº
055.040.643/03, exercício 2001,  e se o caso, que sejam
revistos os demais lançamentos em superveniência,
inclusive com as compensações permitidas, nos termos do
artigo 149, VIII do CTN. (Protoc.nº 8.873/01 – Valdinês
da Silva – Relator - Dagoberto Silvério da Silva – 3ª
Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária – Intempestividade –
Erro na Identificação do Sujeito Passivo - Recurso de
Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso oficial, mantendo na íntegra a decisão de 1ª
instância administrativa, que não conheceu da impugnação
pela intempestividade, com base nos artigos 57 a 59 da
lei 11.109/01, mas que de ofício determinou o
cancelamento da notificação nº 220.002.162, por erro na
identificação do sujeito passivo Brasil Transportes
Intermodal Ltda, nos termos do que dispõe o artigo 149,



VIII da Lei nº 5.172/66-CTN c.c. artigo 10, inciso I da
lei 11.109/01. (Protoc.nº 10.248/05 – David Dias
Relator - Dagoberto Silvério da Silva – 3ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Execução Fiscal - Imóvel da Municipalidade –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, convertido o julgamento  em
diligencia, para que seja anexada certidão expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis para comprovar  a
propriedade do imóvel, face à ausência de prova efetiva
nos autos de que se trata de bem imóvel  de propriedade
da Municipalidade de Campinas. Houve voto de desempate
do Presidente, fundamentado no artigo 34 do Decreto
Municipal 11.992/95. (Protoc.nº 10/19.155/05 – SMAJ –
CSADA – Relator - Edson Vilas Boas Orrú – 3ª Câmara –
DOM 19/12/06)

ISSQN – Intempestividade – Falta da juntada de
documentos pessoais do subscritor – Emissão de
notificação em duplicidade -  Recurso de Ofício
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, mantendo incólume a decisão de
primeira instância administrativa, que não conheceu a
impugnação pela intempestividade e pela falta de juntada
de documentos pessoais do subscritor, mas determinou de
ofício, o cancelamento da notificação do lançamento do
ISSQN sob nº 220.001.296, tendo em vista a sua emissão
em duplicidade com a de nº 200.001.352, nos termos do
artigo 149, VIII da Lei nº 5.172/66-CTN. (Protoc.nº
10/19.197/04 – Conflav Construção e Com. Ltda -
Relator - Edson Vilas Boas Orrú – 3ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Sujeito Passivo – Proprietário de Direito -
Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso voluntário, para manter na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa, que indeferiu o
pedido de revisão de lançamentos de IPTU, referente ao
exercício de 2000, relativos aos imóveis codificados sob
nºs 055.004.141/03, 055.004.142/03 e 055.004.143/03, por



encontrarem-se corretamente constituídos nos termos da
lei 9.927/98, devendo o IPTU  e taxas municipais
incidentes ser exigido  do recorrente, em razão do
exercício do domínio e da sua  posse ainda que indireta
sobre o bem imóvel,  nos termos do artigo 32 da Lei nº
5.172/66-CTN. (Protoc.nº 9.204/00 – José Calimério
Muzetti – Relatora - Patrícia de Camargo Margarido – 3º
Câmara – DOM 19/12/06)

ISSQN – Responsabilidade Solidária - Decadência –
Recurso de Ofício.
Decisão: Por unanimidade, conhecido e negado provimento
ao recurso de ofício, para manter na íntegra a decisão
de primeira instância administrativa que reconheceu a
ocorrência da decadência nas exigências contidas nas
notificações 220.00.733 e 220.003.731 e com o
conseqüente  cancelamento dos lançamentos, nos termos do
artigo 173 VIII da Lei nº 5.172/66-CTN. (Protoc.nº
10/29.904/05 – Marotta Arquitetura e Construções Ltda -
Relator - Ari de Oliveira Pinto – 3ª Câmara – DOM
19/12/06)

IPTU – Perda de Objeto – Extinção do Crédito Tributário –
Reemissão – Recurso Voluntário.
Decisão: Por unanimidade, não conhecido o recurso
voluntário, posto que prejudicado em razão da perda de
seu objeto, haja vista a superveniência da quitação do
débito do exercício de 1999 e a reemissão ocorrida quanto
aos exercícios de 1997 e de 1998, atos estes que
fulminaram o interesse de agir do contribuinte, afastando
qualquer hipótese de questionamento acerca das exigências
lançadas. (Protoc.nº 28.847/99 – Sadia S/A -
Relator - José Antonio Khattar – 2ª Câmara – DOM
21/12/06)

IPTU – Imunidade – Contrato de Compromisso de Compra e
Venda – Ausência de Registro Público – Recurso
Voluntário.
Decisão: Por maioria, nos termos do voto do relator,
conhecido e negado provimento ao recurso voluntário,
mantendo na íntegra a decisão de primeira instância
administrativa, que indeferiu o pedido de imunidade para



o imóvel codificado sob o nº 055.074.01/02, pois o
recorrente não apresentou documentação hábil para
comprovar a propriedade do imóvel, uma vez que é
fundamental que o instrumento particular firmado entre a
recorrente (cessionário) e o antigo proprietário
(cedente) fosse registrado para operar efeitos perante o
Fisco, com fulcro nos artigos 1.227 e 1.417 do Código
Civil e na lei municipal 11.111/01. (Protoc.nº
10/15.035/03 – Comunidade Cristã Luz e Vida -
Relator - João Batista Borges – 2ª Câmara – DOM 21/12/06)

IPTU – Classificação – Área Construída – Princípio
Constitucional do Contraditório - Recurso Voluntário
Decisão: Por unanimidade, nos termos do voto divergente
do Dr José Antonio Khattar, com declaração de voto do
relator do processo, conhecido o recurso voluntário, mas
anulada a decisão de primeira instância administrativa,
tendo em vista ter havido vistorias pela municipalidade e
não ter havido manifestação do recorrente em obediência
ao Princípio Constitucional do Contraditório. Os autos
devem retornar a primeira instância para que nova decisão
seja proferida. (Protoc.nº 7.122/01 – Teadit Juntas Ltda
– Relator - Roberto Palma – 2ª Câmara – DOM 21/12/06)

* Nota : Ementas de 2006 até as decisões da 2ª Câmara da
sessão de 20.12.06.


