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É com muita satisfação que apresen-
tamos a décima nona edição do NOTA 

TRIBUTÁRIA, o informativo pelo qual 
pretendemos levar aos clientes e 
interessados as mais atualizadas notícias 
sobre questões tributárias. 
 
Boa leitura. 
 
 
Jurisprudência 

 
Supremo Tribunal Federal – ADI 394 – 

Regularidade Fiscal – Sanção Política 

– Inconstitucionalidade 

 
O Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil ajuizou a ADI 394 
para discutir a constitucionalidade do 
artigo 1º, I, III e IV e §§ 1º, 2º e 3º da 
Lei nº 7.711/88, que exige prova de 
regularidade fiscal para contratar com o 
Poder Público, registrar imóveis, trans-
ferir o domicílio para o exterior etc. 
 
O Tribunal, por unanimidade e nos 
termos do voto do Relator, Ministro 
Joaquim Barbosa, conheceu parcial-
mente da ação direta e, na parte conhe-
cida, julgou-a procedente para declarar a 

inconstitucionalidade do artigo 1º, 
incisos I, III e IV, e §§ 1º, 2º e 3º da Lei 
nº 7.711/88, explicitando-se a revogação 
do inciso II do artigo 1º da referida Lei 
pela Lei nº 8.666/93, no que concerne à 
regularidade fiscal, tendo em vista que a 
exigência configura verdadeira sanção 
política tendente a indiretamente cobrar 
tributos. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará, 
pela escritório de Brasília, a formali-
zação do acórdão, podendo disponibili-
zá-lo aos clientes interessados. 
 
 
Supremo Tribunal Federal – Imuni-

dade – Fundação de Assistência Social 

– Desvio de Finalidade – IPTU 

 
A Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF) negou provimento a 
recurso da Prefeitura Municipal de São 
Paulo que pretendia cobrar IPTU de 
Fundação de Assistência Social, sob a 
alegação de desvio de finalidade 
caracterizada pela utilização do imóvel, 
sede do clube, em atividades de 
recreação e lazer. Restou assentado que 
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o emprego do imóvel em atividade de 
lazer, constante dos estatutos da 
fundação não configura desvio de 
finalidade, para os fins do art. 150, § 4º 
da Constituição Federal, como defendia 
a municipalidade. 
 
Eis a ementa do julgamento supra 
referido: 
 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. 
Finalidade do bem. 1. A utilização do 
imóvel para atividade de lazer e 
recreação não configura desvio de 
finalidade com relação aos objetivos da 
Fundação caracterizada como entidade 
de assistência social. 2. A decisão que 
afasta o desvio de finalidade para o fim 
de assegurar a imunidade tributária com 
base no reconhecimento de que a 
atividade de recreação e lazer está no 
alcance dos objetivos da Fundação não 
agride o art. 150, § 4º, inciso VI, da 
Constituição Federal. 3. Recurso 
extraordinário conhecido, mas despro-
vido. (STF – PRIMEIRA TURMA – RE 
236174 / SP – Relator Ministro 
MENEZES DIREITO – Data da Deci-
são: 02/09/2008 – Data de Publicação: 
23/10/2008) 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS acompanhará o 
desenvolvimento do tema e a publicação 
do Acórdão, podendo disponibilizá-lo 
aos clientes interessados. 
 
 
 
 
 
 

Legislação e Normativos 
 
Solução de Consulta - Instituições 

Financeiras – local de prestação de 

serviço para fins de recolhimento de 

ISS 
 
Na consulta formulada à Prefeitura do 
Município de São Paulo, o Banco CR2 
S/A esclarecer que possui matriz no Rio 
de Janeiro e filial em São Paulo e presta 
os seguintes serviços da Lista de 
Serviços do ISS:  
 
15.02 – abertura de contas em geral, 
inclusive conta-corrente, conta de 
investimentos e aplicação e caderneta de 
poupança, no País e no exterior, bem 
como manutenção das referidas contas 
ativas e inativas; 
15.07 – acesso, movimentação, atendi-
mento e consulta a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo, inclusive por 
telefone, fac-símile, internet e telex, 
acesso a terminais de atendimento, 
inclusive vinte e quatro horas; acesso a 
outro banco e à rede compartilhada, 
fornecimento de saldo, extrato e demais 
informações relativas a contas em geral, 
por qualquer meio ou processo; 
15.08 – emissão, reemissão, alteração, 
cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo, 
análise e avaliação de operações de 
crédito; emissão, concessão, alteração ou 
contratação de aval, fiança, anuência e 
congêneres; serviços relativos à abertura 
de créditos para quaisquer fins.  
 
Enquanto na filial, localizada no 
município de São Paulo, será efetuada a 
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prospecção de clientes e abertura/ 
manutenção de contas correntes vincu-
ladas aos créditos concedidos e que 
contará com corpo enxuto de profis-
sionais para gerar e imprimir os 
contratos, na matriz, localizada na cidade 
do Rio de Janeiro, será realizada toda a 
parte operacional (back office), ou seja, 
onde efetivamente é feito o estudo, 
avaliação e análise de risco das 
operações de abertura de crédito e a 
elaboração dos respectivos contratos. 
 
A consulente informou que os contratos 
de crédito teriam por celebração o 
município de São Paulo, não obstante 
fossem efetivamente elaborados e 
concretizados pela matriz no Rio de 
Janeiro.  
 
A Prefeitura Municipal de São Paulo, em 
sua resposta, afirmou que estabeleci-
mento prestador é o local onde o 
contribuinte desenvolve a atividade de 
prestar serviços, de modo permanente ou 
temporário, e que configure unidade 
econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as 
denominações de sede, filial, agência, 
posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação, contato ou 
qualquer outra denominação que venha a 
ser utilizada.  
 
Decidiu a Prefeitura do Município de 
São Paulo que o fato da parte 
operacional da atividade de concessão de 
crédito efetivamente se situar no Rio de 
Janeiro, não descaracteriza o estabeleci-
mento do banco em São Paulo como 
prestador de serviços bancários, tendo 
em vista considerar que as atividades de 

abertura de crédito, elaboração de 
contratos são atividades meio, necessá-
rias para a celebração do contrato, que se 
dá efetivamente no Município de São 
Paulo.  
 
Por estes motivos, a Prefeitura entendeu 
que o ISS devido sobre a prestação de 
serviços da filial paulistana deveria ser 
recolhido para o Município de São 
Paulo. 
 
Pelo entendimento da Prefeitura, o 
serviço de abertura de conta corrente 
demanda várias etapas intermediárias, 
consubstanciando-se na assinatura do 
contrato. O estabelecimento do local da 
assinatura do contrato de abertura de 
crédito é que determina para onde o ISS 
deve ser recolhido o ISS, na visão do 
Fisco paulistano. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
 
 
IN RFB n° 884/08 – Convênio entre a 

RFB, Distrito Federal e Município para 

delegação de atribuições relativas ao 

ITR 

 
A Instrução Normativa (“IN”) n° 884 
publicada em 06 de novembro de 2008, 
dispõe sobre normas gerais, requisitos e 
condições à celebração de convênios 
entre a RFB, em nome da União, o 
Distrito Federal e os Municípios, quanto 
à delegação das atribuições de fiscali-
zação, inclusive a de lançamento de 
créditos tributários, e de cobrança do 
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Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural (“ITR”), bem como, revoga as 
IN’s de n°s 643/2006 e 679/2006. 
 
Caberá ao Município ou ao Distrito 
Federal protocolizar e confirmar a sua 
adesão ao convênio, através do modelo 
padrão que se encontra anexado à IN n° 
884/08. 
 
A competência da RFB de fiscalizar o 
ITR continuará quanto ao lançamento do 
ITR por homologação, lançamento de 
multa por atraso na entrega da 
Declaração do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (“DITR”) e 
o contencioso administrativo decorrente 
das atribuições delegadas aos aderentes 
do Convênio. 
 
Para efetuar o convênio é necessário 
seguir os requisitos disposto na referida 
IN, como: (i) dispor de estrutura de 
tecnologia para acessar os sistemas da 
RFB, (ii) possuir quadro de carreiras de 
servidores com atribuição de lançamento 
de créditos tributários, (ii) compro-
meter-se a prestar aos sujeitos passivos 
atendimento decorrente dos procedi-
mentos fiscais por ele efetuados, (iv) 
apreciar as solicitações de retificação de 
lançamento por ele efetuado sem prévia 
intimação do sujeito passivo, (v) expedir 
auto de infração, intimação e avisos em 
conformidade com os modelos aprova-
dos pela RFB e (vi) arcar com os custos 
de treinamento de seus servidores e 
expedição de documentos e auto de 
infração. 
 
O convênio poderá ser denunciado a 
qualquer momento, tanto pelos conve-

nientes, a seu critério, quanto pela RFB, 
se o conveniado deixar de informar os 
valores de terra nua por hectare, para 
fins de atualização do Sistema de Preços 
de Terras da RFB ou não cumprir as 
metas mínimas de fiscalização definidas 
pela RFB. A denúncia do convênio 
somente produzirá efeitos a partir de 1° 
de janeiro do ano subseqüente ao ano em 
que ocorreu a denúncia. 
 
Vale ressaltar que o conveniado ficará 
com todo o produto obtido através da 
arrecadação do ITR, referente aos 
imóveis nele situados e que a celebração 
do convênio não prejudicará a compe-
tência supletiva de fiscalização da RFB. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção para esclarecer eventuais dúvidas a 
respeito do assunto. 
 
 
Decreto paulista nº 53.671/2008 – 

Prorrogação do prazo de adesão ao 

Programa de Parcelamento Incentivado 

de débitos de ICM/ICMS (PPI-

ICM/ICMS) – Compensação com crédi-

to acumulado 

 
O governo paulista prorrogou pela 
segunda vez, somente no ano 2008, o 
prazo de adesão ao PPI-ICM/ICMS até o 
dia 30.12.2008, por meio do Decreto nº 
53.671, de 10.11.2008, que alterou o 
Decreto nº 51.960/07. 
 
Na prorrogação anterior, válida até 
30.09.2008, havia a menção à 
possibilidade de compensação de 
débitos, ou seja, havia a alternativa de 
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pagamento de débitos de ICMS com 
créditos acumulados deste imposto, 
desde que a Secretaria da Fazenda 
disciplinasse a forma de compensação.  
 
Como até a data de 30.09.2008 a 
Secretaria da Fazenda não regulamentou 
a forma de compensação, o contribuinte 
não pôde utilizar eventuais créditos 
acumulados para pagamentos de débitos, 
ambos de ICMS.  
 
Nesta nova prorrogação do PPI-
ICM/ICMS, apesar de ainda ser 
necessária a regulamentação de 
compensação, é possível, pelo menos, 
que o contribuinte protocole um pedido 
de liquidação de parcelas do PPI com 
créditos acumulados do ICMS, o que 
antes sequer era permitido. 
 
O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS está à disposi-
ção dos clientes para esclarecer quais-
quer dúvidas relativas ao tema. 
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