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D E C R E T O  

Nº 7119/2018 

 

Estabelece o regulamento da Junta Deliberativa de 

Análises e Julgamentos de Recursos Fiscais do 

Município. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas 

atribuições legais e, de conformidade com a Legislação vigente, em especial, com 

fundamento nas disposições trazidas pela Lei Orgânica do Município, 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1°- O regulamento da Junta de Recursos Fiscais é estabelecido 

consoante as disposições constantes neste presente Decreto 

Art. 2° - A Junta Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos 

Fiscais do Município de São Sebastião é instituída pela Lei Complementar Municipal 

n° 219/2017, no seu artigo 78 e constitui-se em órgão de segunda instância para 

julgamento de processos administrativos tributários. 

 

Art. 3º- A Junta Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos 

Fiscais é competente para: 

I. julgar os recursos ordinários das decisões administrativas impostas de 

primeira instância; 
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II. efetuar o reexame necessário das decisões administrativas impostas 

de primeira instância; 

III. julgar os recursos de revisão interpostos contra suas decisões; 

IV. analisar e decidir sobre os pressupostos processuais dos recursos; 

V. elaborar, alterar e executar o seu regimento interno, observada a 

legislação vigente; 

VI. representar ao órgãos fazendários, ou seja os titulares da Secretaria 

Municipal da Fazenda e o titular do Departamento do Receita para: 

a. comunicar irregularidade ou falta funcional verificada em processo na 

instância inferior; 

b. propor as medidas que julgar necessárias a melhor organização da 

junta; 

c. sugerir providências de interesse público, em assuntos submetidos a 

sua deliberação. 

 

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS 

 

Art. 4º. O recurso ordinário deve ser interposto pelo contribuinte contra a 

decisão de primeira instância administrativa nas disposições dos artigos 77 e 78 da 

Lei Complementar Municipal 219/2017. 

Art. 5º - Consideram-se pressupostos processuais dos recursos, dentre 

outros: 

I. legitimidade; 

II. interesse processual; 

III. tempestividade do recurso; 
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IV. adequação, clareza e precisão; 

V. ausência de má-fé ou abuso de direito. 

Art. 6°- Os recursos administrativos serão admitidos com os efeitos 

suspensivo e devolutivo. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DA JUNTA DELIBERATIVA DE ANÁLISES E JULGAMENTOS 

DE RECURSOS FISCAIS 

 

Art. 7º - A Junta Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos 

Fiscais será composta por 05 (cinco) integrantes, todos de livre nomeação do 

Prefeito Municipal, composta por: 

I. 01 (um) presidente; 

II.01 (um) secretário; 

III.03 (três) membros. 

Art. 8º - O mandato dos integrantes da Junta Deliberativa de Análises e 

Julgamentos de Recursos Fiscais do Município será de um ano, podendo haver 

sucessivas reconduções até o final do mandato eletivo. 

§ 1º. Após a publicação, a investidura dos integrantes ocorrerá 

independentemente de quaisquer outras formalidades. 

§ 2º. Perderá o mandato o integrante que: 

I. faltar sem motivo justificado as sessões por três vezes consecutivas ou 

seis alternadas, no mesmo exercício; 

II. usar meios ilícitos para retardar o exame e julgamento de processos; 

III. praticar atos de favorecimento; 
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IV. retiver processos ou protocolados em seu poder por mais de 30 (trinta) 

dias, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período mediante justificativa 

plausível. 

 

Art. 9º - Ficarão impedidos de atuar nos julgamentos da Junta 

Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos Fiscais os integrantes que 

tenham: 

I. interesse pessoal na matéria em exame; 

II. parentesco, até terceiro grau, direto ou afim, do recorrente; 

III. ligação direta com o estabelecimento empresarial recorrente, na 

condição de sócio, acionista, diretor, conselheiro ou similar; 

IV. inimizade capital ou amizade íntima com o recorrente; 

V. crédito ou débito com o recorrente. 

 

Art. 10 - Compete ao presidente: 

I. velar pelas prerrogativas da Junta Deliberativa de Análises e 

Julgamentos de Recursos Fiscais; 

II. presidir as sessões, manter a ordem dos trabalhos e apurar as 

votações; 

III. proferir nos julgamentos o voto de qualidade, no caso de empate no 

resultado da votação; 

IV. decidir as questões de ordem, ou submetê-las a julgamento dos 

membros quando entender necessário; 

V. despachar o expediente; 
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VI. comunicar ao Diretor de Receita a ocorrência de fatos que determinem 

a perda do mandato dos membros e os pedidos de desligamento dos membros, 

cabendo ao Diretor comunicar aos seus superiores; 

VII. resolver os casos omissos. 

 

Art. 11 - Compete ao secretário: 

I. preparar as pautas de julgamento; 

II. secretariar as sessões e elaborar atas e termos; 

III. relatar os processos que lhe forem distribuídos; 

IV. preparar e encaminhar os processos e expedientes da Junta 

Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos Fiscais ao Presidente; 

V. preparar os extratos de publicações; 

VI. manter registro atualizado dos expedientes da Junta Deliberativa 

Análises e Julgamentos de Recursos Fiscais; 

VII. substituir o presidente em suas faltas e em seus impedimentos; 

VIII. auxiliar em tudo que solicitado pelo presidente. 

 

Art. 12 - Compete aos membros: 

I. proferir voto nos julgamentos; 

II. elaborar relatório e voto em separado quando houver discordância do 

relator; 

III. solicitar vista de processos, para exame e análise; 

IV. sugerir medidas de aperfeiçoamento da Junta de Análises e 

Julgamentos de  Recursos Fiscais; 

V. auxiliar em tudo que solicitado pelo presidente ou pelo secretário. 
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Art. 13 – Os membros farão jus ao recebimento da gratificação, na 

conformidade com o artigo 147 da LC 146/11. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 14 - O processo administrativo tributário que for encaminhado à Junta 

Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos Fiscais será: 

I. imediatamente registrado, com as necessárias verificações do número 

de folhas e de seu correto ordenamento; 

II. em cinco dias, saneado preliminarmente e encaminhado pelo 

presidente ao secretário, para oferecimento de relatório e voto. 

Art. 15 - O secretário da Junta Deliberativa de Análises e Julgamentos de 

Recursos Fiscais, na condição de relator, restituirá, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

processo que lhe for distribuído, com relatório e voto. 

Parágrafo único. O relator poderá, com anuência do presidente, 

converter em diligência os atos referidos no caput. 

 

Art. 16 - O processo, após cumpridas as formalidades previstas no art. 

15, será incluído em pauta de julgamento, de acordo com a ordem cronológica de 

entrada na Junta  Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos Fiscais. 

 

Art. 17 - A Junta Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos 

Fiscais reunir-se-á com, no mínimo, quatro integrantes: 

I. ordinariamente: quando convocada pelo Diretor de Receita; 
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II. extraordinariamente: quando convocada pelo Prefeito ou Secretário da 

Fazenda. 

Parágrafo único. As decisões e deliberações serão tomadas por maioria 

simples, cabendo ao presidente, ou ao seu substituto legal, o voto de qualidade. 

 

Art. 18 - O integrante que não tiver firmado seu juízo de convencimento 

para proferir seu voto poderá requerer vista do processo pelo prazo máximo de cinco 

dias. 

Art. 19 - Os integrantes que discordarem do voto proferido pelo relator 

poderão elaborar voto em separado. 

Art. 20 - A decisão será redigida pelo relator em até cinco dias após o 

julgamento. 

Parágrafo único. Caso o voto do relator seja vencido, o presidente 

designará um dos integrantes com votos vencedores para redigir a decisão do 

julgamento. 

 

Art. 21 - As ementas das decisões serão publicadas no Diário Oficial 

Eletrônico Municipal, em designação numérica e com indicação nominal dos 

recorrentes e dos julgadores. 

Parágrafo único. A critério do presidente, a decisão poderá ser publicada 

em sua íntegra. 

 

Art. 22 - Extingue-se o processo sem julgamento do mérito sempre que: 

I. o recurso for inepto ou intempestivo; 

II. houver ilegitimidade, desinteresse processual ou má-fé do recorrente. 

 



  

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

Art. 23 - Extingue-se o processo com julgamento de mérito quando não 

ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 22. 

 

Art. 24- A Junta Deliberativa de Análise e Julgamento de Recursos 

Fiscais, caso necessite submeterá apoio a Secretário dos Assuntos Jurídicos, 

quando: 

I. a decisão não unânime na sua maioria; 

II. a decisão que exonere o recorrente do pagamento de tributo ou 

acessórios cuja importância seja igual ou superior a  R$ 100.000,00. 

 

Art. 25- Falhas materiais e meros erros de escrita ou de cálculos, 

constantes na decisão da Junta Deliberativa de Análises e Julgamentos de Recursos 

Fiscais, poderão ser corrigidas a qualquer tempo, de ofício. 

 

Art. 26 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

                                                                                              

 

 

São Sebastião,  26 de janeiro de 2018. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


