
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Municipal de Tributos de São Paulo tem por objetivo                        
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos e               
decididos no âmbito da esfera contenciosa administrativa municipal paulistana. 

Nesta edição, tratamos de quatro diferentes questões, dentro de Jurisprudência e Legislação. Para acessar 
diretamente cada um dos textos, clique:

Está aberto o prazo para adesão ao PPI/2014. 

Novos procedimentos para emissão de nota fiscal eletrônica para serviço não tributável.

CMT decide pela incidência de ISS sobre o licenciamento de software de prateleira.

CMT fixa critério para tributação dos serviços conexos à elaboração de software.

 
O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Está aberto o prazo para adesão ao PPI/2014. 

Foi publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo do dia 08.01.2015, o Decreto nº 55.828/2015, 
que regulamenta o PPI/2014, instituído pela Lei nº 16.097/2014. 
Em síntese, poderão ser parcelados os débitos tributários ou não, independentemente de sua constituição, 
inscrição em Dívida Ativa ou ajuizamento, relacionados a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro 
de 2013. Não poderão ser objeto de parcelamento somente os débitos oriundos de infrações de trânsito, 
obrigações de natureza contratual e indenizações devidas ao Município de São Paulo por dano causado 
ao seu patrimônio. 

Os débitos poderão ser quitados em até 120 prestações mensais, aplicando-se as seguintes reduções 
para os créditos tributários: 

a) Parcela única: redução de 85% do valor dos juros de mora; 75% da multa e 75% dos honorários                
advocatícios (aplicável somente para débitos inscritos em Dívida Ativa);
b) Pagamento parcelado: redução de 60% do valor dos juros de mora; 50% da multa e 50% dos honorários 
advocatícios (aplicável somente para débitos inscritos em Dívida Ativa). 

Foram estipulados os seguintes prazos para adesão ao programa: 

a) 30/04/2015: débitos tributários;
b) 17/04/2015: para a inclusão de saldo de débito tributário oriundo de parcelamento em andamento.  

Com efeito, as parcelas serão mensais, iguais e sucessivas, atualizadas pela SELIC, sendo que o valor a 
ser pago mensalmente não poderá ser inferior à R$ 200,00 para pessoas jurídicas.

Além disso, a inclusão no programa implicará a confissão irrevogável e irretratável de todos os débitos 
incluídos, condicionando-se a homologação do parcelamento à desistência das eventuais discussões           
judiciais ou administrativas.
Por sua vez, a formalização do pedido de adesão ao PPI será feita através do site da prefeitura municipal 
(https://www3.prefeitura.sp.gov.br/ppi_portal/Forms/frmOrientacoesPPI.aspx), acessível mediante a utili-
zação da Senha Web, onde é possível simular as opções de pagamento. 

Novos procedimentos para emissão de nota fiscal eletrônica para serviço não tributável.

Entrou em vigor em 23.02.2015, a Instrução Normativa SF/SUREM nº 14/2014, editada pela Secretaria 
de Finanças do Município de São Paulo, que disciplina a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 
– NFS-e.  

Em síntese, as alterações referem-se ao correto preenchimento das notas fiscais relacionadas a serviços 
não tributáveis pelo município paulistano. No que diz respeito às hipóteses de imunidade, isenção, ou           
suspensão da exigibilidade do tributo, além de apontar a respectiva situação aplicável, o contribuinte        
deverá indicar se, no caso de exigência do tributo, o ISSQN seria devido ou não ao município de São Paulo.  
Ainda, no tocante à exportação de serviços, os contribuintes não poderão indicar a opção “Isento/Imune”. 
Nestes casos, deverá ser obrigatoriamente informada a opção “Exportação de Serviços”.
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CMT decide pela incidência de ISS sobre o licenciamento de software de prateleira.

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA nº 2014-0.205.575-3) em que discute a exigência de 
ISS sobre a importação de serviços de análise e desenvolvimento de sistemas, elaboração de programas 
de computador e suporte técnico em informática. 

Em sua defesa, a Recorrente alega que a tributação diz respeito à importação de mercadorias,                             
alegando também que os softwares importados são padronizados, isto é, “de prateleira”, sujeitos somente 
à incidência do ICMS. 

Inicialmente, a alegação de que as receitas tributadas foram objeto de importação de mercadorias foi 
afastada por insuficiência probatória. Além disso, no que diz respeito à alegação de que os softwares         
importados eram padronizados (“de prateleira”), a 4ª Câmara Julgadora, à unanimidade, nos termos do 
voto do Conselheiro Paulo Roberto de Andrade, entendeu que a distinção entre softwares “customizados” 
e de “prateleira” foi sepultada com a LC nº 116/03, de modo que é válida a incidência do ISS sobre os 
softwares, visto que não foram excepcionados pela referida lei complementar.  

Com efeito, na opinião do Conselheiro Paulo Andrade, a dicotomia relevante que, ao seu ver, ainda não 
foi tratada pelos tribunais superiores, refere-se ao conflito entre “software cuja propriedade é cedida                
definitivamente x software cuja utilização é cedida temporariamente”, deslocando, dessa forma, o cerne da 
discussão da característica do produto para a relação jurídica mantida entre as partes. 

CMT fixa critério para tributação dos serviços conexos à elaboração de software. 

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA nº 2014-0.221.170-4) em que se discute a exigência 
de ISS sobre receitas decorrentes das atividades de treinamento de equipes e manutenção e suporte 
de programas de computador, relacionadas ao serviço de elaboração e desenvolvimento de software,            
prestado pelo Contribuinte. 

Em sua defesa, a Recorrente sustenta que as atividades autuadas foram exercidas em complemento ao 
serviço de elaboração e desenvolvimento de softwares, razão pela qual, não devem receber tratamento 
tributário diferenciado.  

A 4ª Câmara Julgadora, à unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Ricardo Cheruti, entendeu que 
cada serviço, uma vez identificado na lista de serviços anexa à LC nº 116/2003, deve ser identificado de 
forma autônoma para fins de incidência do ISS.  

Reforçando seu entendimento, após análise da documentação acostada aos autos, o Conselheiro                 
atestou que os serviços de treinamento de equipe e suporte técnico eram faturados separadamente pela               
Recorrente, com a emissão individualizada de notas fiscais, fato que, ao seu sentir, permite a distinção 
clara entre os serviços autuados.  

Dessa forma, a 4ª Câmara Julgadora, ao negar provimento ao recurso do Contribuinte, concluiu que, 
a despeito de ser possível a contratação conjunta dos serviços de elaboração de software, suporte e                 
treinamento para sua utilização, tais atividades não podem ser consideradas como acessórias, e devem 
ser tributadas individualmente. 
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Equipe responsável pela elaboração do Nota Tributária do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda.camano@souzaschneider.com.br)

Gabriela Barroso Gonzaga Ferreira Porto (gabriela.porto@souzaschneider.com.br)
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