
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:

Procuradoria Geral do Município de São Paulo regula o parcelamento de débitos junto ao Fisco Paulistano. 

O serviço deverá resultar em inovação para que seja enquadrado como atividade de pesquisa para fins de 
incidência do ISS.

CMT fixa critério para classificar a exportação de serviço na atividade de representação comercial.

Impossibilidade da extensão do reconhecimento da imunidade de IPTU para o ISS.
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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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Procuradoria Geral do Município de São Paulo regula o parcelamento de débitos junto ao Fisco Paulistano.

No último mês de agosto, a Procuradoria Geral do Município de São Paulo editou as Portarias nºs 4/2014 
e 16/2014, para regulamentar a inscrição em Dívida Ativa e o parcelamento de débitos junto ao Fisco 
Paulistano.

Em síntese, a Portaria nº 16/2014, publicada em 29/08/2014, dispõe sobre a inscrição de débitos em 
Dívida Ativa, estipulando que, após a decisão final em esfera administrativa, os créditos tributários deverão 
ser inscritos em Dívida Ativa dentro do prazo de 90 dias. Além disso, faculta ao Contribuinte a possibilidade 
de parcelar os referidos débitos em até 60 meses.

Por sua vez, a Portaria nº 04/2014, publicada em 30/08/2014, fixou critérios e condições para parcelamento 
dos créditos tributários, inscritos na Dívida Ativa, administrados pelo Departamento Fiscal da Procuradoria 
Fiscal da Procuradoria Geral do Município de São Paulo.

Entre as principais disposições estão: possibilidade de parcelamento dos débitos em montante inferior à 
R$ 111.000,00 independentemente de autorização prévia do Diretor do Departamento responsável pela 
dívida; o estabelecimento de parcelamento em até 60 prestações mensais, bem como a possibilidade de 
até 3 reparcelamentos da dívida consolidada.

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à disposição 
dos clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca da referida instrução normativa.

O serviço deverá resultar em inovação para que seja enquadrado como atividade de pesquisa para fins de 
incidência do ISS.

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA 2014-0.099.665-8) em que se discute a exigência do 
ISS incidente sobre as receitas decorrentes do serviço de pesquisa e planejamento de marketing.

Em sua defesa, a Recorrente alega que classifica seu serviço como “Serviços de pesquisas e                                 
desenvolvimento de qualquer natureza”, previsto no item 2.01 da Lista de Serviços, cuja alíquota do ISS 
é de 2%.

Ademais, sustenta que, ao prestar tais serviços para empresas sediadas no exterior, resta                                                 
caracterizada a exportação de serviços, uma vez que os tomadores de serviços utilizam tais pesquisas 
para  desenvolverem novos produtos, ou seja, a utilidade das pesquisas serão verificadas no exterior.

Com relação ao primeiro ponto, o cerne da discussão é a distinção entre “Assessoria ou consultoria de 
qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação 
e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares”, enquadrado 
no item 17.01 da Lista de Serviços, cuja alíquota é de 5%, e “Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 
qualquer natureza”, previsto no item 2.01, cuja alíquota do ISS é de 2%.
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A 4ª Câmara Julgadora, à unanimidade, entendeu que a distinção deverá ser feita pelo seguinte critério: se 
o serviço prestado resulta em algum tipo de inovação, deverá ser enquadrado no item 2.01, caso contrário, 
no item 17.01, tal como deveria ter sido enquadrado o serviço prestado pela Recorrente.

No tocante à Exportação de Serviços, prevaleceu o voto divergente apresentado pelo Conselheiro Lucio 
Masaaki Yamazato, no sentido de que, como o serviço é prestado no Brasil, não há o que se falar em       
exportação de serviços.

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à disposição 
dos clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca do referido julgado.

CMT fixa critério para classificar a exportação de serviço na atividade de representação comercial.

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA 2014-0.119.752-0) em que se discute a exigência de 
ISS incidente sobre as receitas auferidas na prestação de serviços de Representação Comercial.

Em sua defesa, a Recorrente alega que trata-se exportação de serviços, uma vez que prestava serviços 
de representação à empresa sediada no exterior.

A 2ª Câmara Julgadora, por unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Relator Jonathan Vita, 
deixou de reconhecer a exportação de serviços no caso sob a alegação de que a conclusão do contrato 
e a entrega da mercadoria foram verificados no Brasil, razão pela qual, não se configura a exportação de 
serviços.

Em síntese, os Julgadores compreenderam que, para o serviço de “Representação Comercial”, o critério 
de verificação do resultado é identificado com a “conclusão do contrato e a entrega da mercadoria”.

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à disposição 
dos clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca do referido julgado.

Impossibilidade da extensão do reconhecimento da imunidade de IPTU para o ISS. 

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA nº 2014-0.061.529-8) em que se discute a                                     
exigência de ISS relativo à atividade de “Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congê-
neres”, enquadrada no item 4.17 da Lista de Serviços anexa à Lei nº 13.701/2003.

As autuações decorrem do indeferimento do pedido de imunidade formulado pela Recorrente, em razão 
do não atendimento de requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN, a saber: a) manutenção de conta            
corrente no exterior; b) possuir elevada parcela de seu ativo circulante em ações; c) não possuir a correta 
escrituração contábil. 

Com relação ao mérito, a 3ª Câmara decidiu, por maioria, negar conhecimento ao Recurso por entender 
que o Conselho não é competente para analisar matéria referente a pedido de imunidade, nos termos do 
art. 79 da Lei nº 14.107/05. 
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No entanto, os Julgadores passaram a discutir sobre a possibilidade de extensão da imunidade garantida 
para o IPTU (obtida pelo Contribuinte) ao ISS. No caso a Conselheira Relatora, Sheila Tâmbara, adotou o 
atendimento de que os requisitos para a imunidade de um tributo podem divergir daqueles exigidos para 
outro tributo; dessa forma, o Contribuinte não poderia deixar de recolher o ISS com base em imunidade 
reconhecida para o IPTU.

Em contrapartida, a Conselheira Carolina Romanini Miguel apresentou voto divergente no                                              
sentido de reconhecer a possibilidade da extensão da imunidade reconhecida para o IPTU ao ISS, sob o                            
fundamento de que o “benefício é aplicável a todos os impostos, não podendo ser  impostas condições   
distintas      daquelas definidas pelo art. 14 do Código Tributário Nacional. Portanto, sendo imune à incidên-
cia do IPTU, também deverá sê-lo com relação ao ISS.”

No entanto, nega-se provimento ao recurso, em razão da ausência de prova da manutenção da                         
competente escrituração contábil por parte da Recorrente, nos termos do art. 14, III, do CTN.

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à disposição 
dos clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca do referido julgado.
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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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