
Recurso Voluntário a JRT de Campinas SP 

ILMº SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS - ÓRGÃO DE 2ª 
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 

 (Nome), residente à rua (...), (Bairro), (Município), (UF), CEP nº 00000-00, CPF nº 000.000.000-00 
(informar ainda se for representante legal : sócio/empresa, procurador, inventariante, cônjuge, filho)  não se conformando 
com a decisão de 1ª instância contida no Protocolo nº (...), publicada no Diário Oficial do Município em 00/00/0000, pelo 
Diretor do Departamento de Receitas (...), na apreciação de sua Impugnação contra o Lançamento do (Auto de Infração e 
Imposição de Multa-AIIM nº..., ou Notificação do ISSQN-Responsabilidade Solidária nº...., ou Carnê de IPTU/TAXAS 
código nº ..., Guia de Recolhimento do ITBI nº....) relativo ao (citar o tributo) , vem, no prazo legal, amparado no que dispõe 
a Lei nº 13.104/2007, RECORRER  da  decisão de primeira instância, pelos motivos de fato e de direito que se seguem.  

DOS FATOS 

[Descrição dos motivos de fato (narrar o que aconteceu), de forma sucinta e clara, ressaltando aqueles 
importantes para a solução do conflito.]  

 

DO DIREITO 

DA PRELIMINAR 

[Na preliminar pode-se alegar tudo aquilo que precisa ser decidido antes da apreciação do mérito, ou 
seja, qualquer informação, que sem discutir necessariamente as razões da Impugnação, possa anular ou modificar o 
lançamento. ]  

[Em face da ausência de competência tanto da 1ª instância como da 2ª instância  para se manifestar a 
respeito de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de lei ou Decreto (artigo 88 da Lei nº 13.104/2007), a 
recorrente deve evitar esses temas visando, precipuamente, agilizar o julgamento.] 

[Deve-se também ter muita atenção a questão de apresentação de Processo Judicial juntamente com 
Processo Administrativo, que versem sobre o mesmo objeto, O QUE ACARRETARÁ automática renúncia a Esfera 
Administrativa, nos termos do artigo 84 da  Lei nº 13.104/2007). 

DO MÉRITO  

[Descrição do direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir 
(anexar ao recurso cópia da documentação comprobatória das alegações, mencionando este fato na parte final da 
contestação).  

Por último, resumir pontualmente os principais aspectos do Recurso, de preferência num parágrafo 
apenas, conforme sugestão a seguir:] 

  Senhores Julgadores, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste Recurso:  

 a) 
 b) ... 
 
DOCUMENTOS ANEXADOS (se for o caso) 

Estão anexados a este Recurso os seguintes documentos: (citar todos os documentos juntados ao Recurso, 
inclusive disquete contendo o arquivo eletrônico desta contestação 

 
DO PEDIDO 

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência (total ou parcial) do lançamento, requer 
que seja acolhido o presente Recurso e cancelada a exigência fiscal, cancelando-se (total ou parcialmente) o lançamento 
efetuado. 

 (Município), (UF), 00 de (mês) de 2000. 
_____________________________________ 

(Nome e assinatura) 
e-mail: _______________________________ 

 
telefone: ______________________________ 



Recurso Voluntário a JRT de Campinas SP 
 
Observações: 
 
- o Processo Administrativo Tributário, dos tributos administrados pela Secretaria Municipal de 
Finanças, é regido precipuamente pela Lei nº 13.104/2007, e subsidiariamente pelas Leis dos 
respectivos tributos : ISSQN, IPTU, ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Lixo e Taxa de Sinistro, 
todas com seus textos disponíveis no sítio da PMC na internet (http://www.campinas.sp.gov.br/) ; 
 
- para os Processos apresentados fora do prazo (seja antes da data de início da contagem seja após o 
prazo final para apresentação), a Presidência da JRT decidirá sumariamente pelo NÃO 
CONHECIMENTO ; 
 
-se o recurso for assinado por procurador, apresentar : 
Procuração Original com cópias do CIC e RG do outorgante e do Outorgado;  
ou Procuração Original com firma reconhecida e cópias do CIC e RG do outorgado; 
ou Procuração Pública com cópias do CIC e RG do outorgado. 
 
- todas as provas inerentes às alegações do contribuinte devem ser apresentadas juntamente com a 
impugnação; 
 
- considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada ou que, 
exclusivamente, contenha: contestação de valores confessados pelo sujeito passivo; pedido de dispensa 
de pagamento do crédito tributário, por equidade; mera manifestação de inconformidade com a lei; 
argüição de ilegalidade ou inconstitucionalidade de disposição de lei; discussão de matéria de mérito já 
submetida (ou em trâmite) a apreciação judicial.   

 


