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_________________________________________________________
Artigo 63. Os juízes exercerão o mandato por período de 2 (dois) anos,
que terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro dos anos
correspondentes ao início e término do período da nomeação.
§1º - As nomeações dos juízes serão processadas antes do final do
período anterior, sendo permitida a recondução.
§2º - A distribuição dos juízes pelas Câmaras, no início de cada período,
e as alterações em seu decurso serão feitas pelo Coordenador da
Administração Tributária.
_________________________________________________________

NOTAS
O mandato dos juízes terá o período de 2 (dois) anos, e este terá início em 1º de
janeiro e término em 31 de dezembro dos anos correspondentes ao início e
término do período da nomeação.
Observações: a) As nomeações dos juízes serão processadas antes do final do
período anterior, sendo permitida a recondução; b) A distribuição dos juízes
pelas Câmaras, no início de cada período, e as alterações em seu decurso serão
feitas pelo Coordenador da Administração Tributária.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 53. O mandato dos juízes é de 2
(dois) anos e terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro dos anos
correspondentes ao início e término do período da nomeação.
§1º - As nomeações dos juízes serão processadas antes do final do mandato
anterior, sendo permitida a recondução.
§2º - Ocorrendo vaga em Câmara Efetiva, será ela provida por juiz suplente,
observada a lista divulgada, no início do período da nomeação, em ato do
Secretário da Fazenda.
§3º - A distribuição dos juízes efetivos pelas Câmaras, no início de cada mandato
e as transferências em seu decurso serão feitas pelo Coordenador da
Administração Tributária, "ad referendum" do Secretário da Fazenda.

Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 75. O mandato dos juízes com
início em 1º de janeiro de 2001 expirará em 31 de dezembro de 2003.
_________________________________________________________
Artigo 64. Os juízes servidores públicos, todos portadores de título
universitário, serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre
servidores da Secretaria da Fazenda e Procuradores do Estado,
especializados em questões tributárias, indicados pelo Secretário da
Fazenda.
Parágrafo único - O número de Procuradores do Estado, escolhidos
dentre os integrantes da Procuradoria Geral do Estado, será de 1/6 (um
sexto) do número total dos juízes servidores públicos.
_________________________________________________________

NOTAS
Nomeação dos juizes servidores públicos. Dentre os servidores da Secretária da
Fazenda e Procuradores do Estado, o Secretário da Fazenda indicará, os
portadores de título universitário1, e especializados em questões tributárias e
estes serão nomeados pelo Governador do Estado.
E “o número de Procuradores do Estado, escolhidos dentre os integrantes da
Procuradoria Geral do Estado, será de 1/6 (um sexto) do número total dos juízes
servidores públicos”.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 54. Os juízes servidores públicos,
todos portadores de título universitário, serão nomeados pelo Governador do
Estado, dentre servidores da Secretaria da Fazenda e Procuradores do Estado,
especializados em questões tributárias, indicados pelo Secretário da Fazenda.
Parágrafo único - O número de Procuradores do Estado, escolhidos dentre os
lotados na Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda e na Procuradoria Fiscal
do Estado, não excederá 1/6 (um sexto) do número total dos juízes servidores
públicos.
_________________________________________________________
Artigo 65. Os juízes contribuintes, todos portadores de título
universitário, de reputação ilibada e reconhecida especialização em
matéria tributária, com mais de 5 (cinco) anos de efetiva atividade
profissional no campo do Direito, inclusive no magistério e na
magistratura, serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre os
indicados pelas entidades jurídicas ou de representação dos
contribuintes.
Parágrafo único - É vedada a nomeação para juiz contribuinte de
servidor que esteja no exercício de função ou cargo público.
_________________________________________________________

1

Embora a Lei não expresse, entendemos que o título universitário seja o de bacharelado em
Direito.

NOTAS
Nomeação dos Juízes contribuintes. O Governador do Estado nomeará os Juízes
contribuintes, dentre os indicados pelas entidades jurídicas ou de representação
dos contribuintes. E esses serão todos portadores de título universitário, de
reputação ilibada e reconhecida especialização em matéria tributária, com mais
de 5 anos de efetiva atividade profissional no campo do Direito, inclusive no
magistério e na magistratura.
Proibição. É vedada a nomeação para juiz contribuinte de servidor que esteja no
exercício de função ou cargo público.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 55. Os juízes contribuintes, todos
portadores de título universitário, de reputação ilibada e reconhecida
especialização em matéria tributária, com mais de 5 (cinco) anos de efetiva
atividade profissional no campo do Direito, inclusive no magistério e na
magistratura, serão nomeados pelo Governador do Estado, dentre os indicados
pelas entidades jurídicas ou de representação dos contribuintes.
Parágrafo único - É vedada a nomeação para juiz contribuinte de servidor que
esteja no exercício de função ou cargo público.
_________________________________________________________
Artigo 66. Os juízes servidores públicos servirão sob compromisso
prestado no cargo, e os demais prestarão compromisso perante o
Coordenador da Administração Tributária, sendo por este empossados.
_________________________________________________________

NOTAS
O dispositivo trata da prestação de compromisso dos juízes. “Os juízes servidores
públicos servirão sob compromisso prestado no cargo, e os demais prestarão
compromisso perante o Coordenador da Administração Tributária, sendo por este
empossados”.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 56. Os juízes servidores públicos
servirão sob compromisso prestado no cargo, e os demais prestarão
compromisso perante o Coordenador da Administração Tributária, sendo por este
empossados.
_________________________________________________________
Artigo 67. Será considerada sem efeito a nomeação para juiz do TIT
daquele que não tenha tomado posse dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data da publicação da respectiva nomeação no Diário
Oficial do Estado.
_________________________________________________________

NOTAS

Prazo para tomar posse. Será considerada sem efeito a nomeação para juiz do
Tribunal de Impostos e Taxas daquele que não tenha tomado posse dentro do
prazo de 30 dias, contados da data da publicação da respectiva nomeação no
Diário Oficial do Estado.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 57. Será considerada sem efeito
a nomeação para juiz do Tribunal de Impostos e Taxas daquele que não tenha
tomado posse dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação da respectiva nomeação no Diário Oficial do Estado.
_________________________________________________________
Artigo 68. Enquanto exercerem o mandato, os juízes nomeados não
poderão postular perante os órgãos de julgamento referidos nesta lei.
_________________________________________________________

NOTAS
Proibição. Enquanto exercerem o mandato, os juízes nomeados não poderão
postular perante os órgãos de julgamento referidos nesta lei.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 58. Enquanto perdurar o
mandato, os juízes nomeados não poderão postular perante os órgãos de
julgamento referidos nesta lei.
_________________________________________________________
Artigo 69. Perderá o mandato o juiz que:
I - usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame e
julgamento de processos, ou que, no exercício do mandato, proceder
com dolo ou fraude, praticar qualquer ato de favorecimento ou deixar de
cumprir as disposições legais e regimentais a ele cometidas, sem
prejuízo das sanções penais e administrativas, as últimas aplicáveis
apenas aos servidores públicos;
II - retiver processos em seu poder além dos prazos estabelecidos para
relatar, proferir voto ou para vista, sem motivo justificável;
III - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, o recebimento de
processos para relatoria;
IV - faltar a mais de 3 (três) sessões consecutivas ou 10 (dez)
interpoladas, no mesmo exercício, salvo por motivo de moléstia, férias,
licença e, se servidor público, por serviço autorizado fora da sede;
V - renunciar mediante pedido dirigido ao Coordenador da Administração
Tributária e por este acolhido;
VI - aposentar-se, em se tratando de juiz servidor público;
VII - deixar de cumprir, sem motivo justificado, a meta mínima de
produção semestral estabelecida por resolução do Secretário da
Fazenda.
Parágrafo único - A perda do mandato será declarada pelo Coordenador
da Administração Tributária.
_________________________________________________________

NOTAS
Perderá o mandato (norma cogente) o juiz que: a) usar, de qualquer forma,
meios ilícitos para procrastinar o exame e julgamento de processos, ou que, no
exercício do mandato, proceder com dolo ou fraude, praticar qualquer ato de
favorecimento ou deixar de cumprir as disposições legais e regimentais a ele
cometidas, sem prejuízo das sanções penais e administrativas, as últimas
aplicáveis apenas aos servidores públicos; b) retiver processos em seu poder
além dos prazos estabelecidos para relatar, proferir voto ou para vista, sem
motivo justificável; c) recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, o
recebimento de processos para relatoria; d) faltar a mais de 3 sessões
consecutivas ou 10 interpoladas, no mesmo exercício, salvo por motivo de
moléstia, férias, licença e, se servidor público, por serviço autorizado fora da
sede; e) renunciar mediante pedido dirigido ao Coordenador da Administração
Tributária e por este acolhido; f) aposentar-se, em se tratando de juiz servidor
público; g) deixar de cumprir, sem motivo justificado, a meta mínima de
produção semestral estabelecida por resolução do Secretário da Fazenda.
Observação. A perda do
Administração Tributária.

mandato

será declarada pelo

Coordenador da

DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 59. Perderá o mandato o juiz
que:
I - usar, de qualquer forma, meios ilícitos para procrastinar o exame e
julgamento de processos, ou que, no exercício da função, praticar quaisquer atos
de favorecimento;
II - retiver processos em seu poder, por mais de 15 (quinze) dias além dos
prazos previstos para relatar ou proferir voto, sem motivo justificável;
III - faltar a mais de 6 (seis) sessões consecutivas ou 30 (trinta) interpoladas, no
mesmo exercício, salvo por motivo de moléstia, férias, licença e, se servidor
público, por serviço autorizado fora da sede;
IV - renunciar mediante pedido dirigido ao Secretário da Fazenda e por este
acolhido.
§1º - Nos casos dos incisos I a III deste artigo, a perda do mandato será
declarada por iniciativa do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, após
apuração em processo regular.
§2º - Em qualquer dos casos de que trata o parágrafo anterior, poderá o
Secretário da Fazenda determinar a apuração dos fatos e declarar, de acordo
com as conclusões do processo disciplinar instaurado, a perda do mandato.
_________________________________________________________
Artigo 70. O juiz do TIT fará jus a ajuda de custo mensal, a título
indenizatório, pelo exercício da função.
§1º - A ajuda de custo a que se refere o “caput” deste artigo
corresponderá à somatória do valor fixado por participação em cada
sessão de julgamento e do valor equivalente à quantidade de processos
em que o juiz tenha atuado como relator e participado do respectivo
julgamento.
§2º - Os valores a que se refere o § 1º deste artigo serão fixados em
UFESPs, na seguinte conformidade:

1 - 1,35 (um inteiro e trinta e cinco centésimos) UFESP, por sessão de
julgamento;
2 - 3,36 (três inteiros e trinta e seis centésimos) UFESPs, por processo
relatado e julgado.
§3º - O valor total da ajuda de custo mensal de que trata o § 2º deste
artigo não poderá exceder a 141,12 (cento e quarenta e um inteiros e
doze centésimos) UFESPs.
§4º - A ajuda de custo de que trata este artigo, quando percebida por
juiz que seja servidor público, não será considerada para fins de
determinação do limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da
Constituição Estadual.
§5º - Não mais se aplica aos juízes do TIT o disposto no Decreto-lei nº
152, de 18 de setembro de 1969, tendo em vista a ajuda de custo mensal
instituída nos termos deste artigo.
_________________________________________________________
CONFERIR
CR, art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
(...)
CR, art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
(...)
§2º - O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade, na forma da lei;
(...)
Constituição do Estado de São Paulo, art. 115. Para a organização da
administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
(...)
XI - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de
índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data;
XIII - até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a
redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter
individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129
desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará
independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor;
(...)
XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

XVII - os vencimentos, remuneração ou salário dos servidores públicos, civis e
militares, são irredutíveis e a retribuição mensal observará o que dispõem os
incisos XI e XIII deste artigo, bem como os artigos 150, II, 153, III e 153, § 2º,
I, da Constituição Federal;
Constituição do Estado de São Paulo, art. 129. Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.
NOTAS
“Ajuda de custo”. O juiz do Tribunal de Impostos e Taxas terá direito a uma
“ajuda de custo” mensal, a título indenizatório, pelo exercício da função.
Valor da “ajuda de custo”. A ajuda de custo a que se refere o “caput” deste
artigo corresponderá à somatória do valor fixado por participação em cada
sessão de julgamento e do valor equivalente à quantidade de processos em que
o juiz tenha atuado como relator e participado do respectivo julgamento.
Os valores serão fixados em UFESPs, na seguinte conformidade: a) 1,35 (um
inteiro e trinta e cinco centésimos) UFESP, por sessão de julgamento; b) 3,36
(três inteiros e trinta e seis centésimos) UFESPs, por processo relatado e julgado.
Limitação à “ajuda de custo”. O valor total da ajuda de custo mensal não poderá
exceder a 141,12 (cento e quarenta e um inteiros e doze centésimos) UFESPs.
Observações. A ajuda de custo de que trata este artigo, quando percebida por
juiz que seja servidor público, não será considerada para fins de determinação do
limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição Estadual.
DIREITO ANTERIOR
Lei n. 10.941 de 25 de outubro de 2001. Artigo 60. Os juízes do Tribunal de
Impostos e Taxas perceberão, por sessão a que comparecerem, a gratificação de
que trata o Decreto-lei nº 152, de 18 de setembro de 1969, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-lei nº 162, de 18 de novembro de 1969, e pelas Leis
Complementares nºs 712, de 12 de abril de 1993, 755, de 9 de maio de 1994 e
808, de 28 de março de 1996.
_________________________________________________________
Assim fica o nosso cordial Vale e até a próxima.

