
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 65ª edição, estamos tratando de 03 diferentes questões, dentro de Jurisprudência e de Legislação. 

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Legislação

Alterações legislativas dos Regimentos Internos do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo e dos 
Representantes Fiscais permitem a edição de Súmulas vinculantes e autorizam o Município de São Paulo 
a deixar de recorrer quando a matéria for objeto de recurso representativo da controvérsia pelo STJ e pelo 
STF.

Jurisprudência

A não incidência do ISS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços de consultoria de investi-
mentos para Fundos Offshore.

A possibilidade de retificar o auto de infração para alterar o enquadramento tributário do serviço autuado 
durante o processo administrativo fiscal.
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Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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Legislação

Alterações legislativas dos Regimentos Internos do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo e dos 
Representantes Fiscais permitem a edição de Súmulas vinculantes e autorizam o Município a deixar de 
recorrer quando a matéria for objeto de representativo da controvérsia pelo STJ e STF.

Como se sabe, em abril de 2013, foi editada a Lei Municipal de São Paulo nº 15.690, a qual incluiu o § 9º 
ao artigo 49 e o § 6º ao artigo 50 da Lei nº 14.107/2005, por meio dos quais ao Chefe da Representação 
Fiscal do Município foi outorgada competência para solicitar autorização ao Secretário Municipal de Finan-
ças e Desenvolvimento Econômico para não interposição de recurso de revisão, bem como de pedido de 
reforma, nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
pacificarem entendimento a respeito de determinada matéria, nos termos dos artigos 543-B e 543-C do 
CPC.

Isto significa que muito embora as decisões do STF e do STJ proferidas sob a sistemática da repercussão 
geral e dos recursos representativos da controvérsia não tenham eficácia vinculante (apenas persuasiva), 
cabe ao Município de São Paulo diligenciar no sentido de não interpor os recursos em face de decisões 
contrárias à Municipalidade, quando a questão tiver sido dirimida por tais Tribunais Superiores no âmbito 
destas sistemáticas.

Além do mais, a Lei nº 15.690/2013 acrescentou o artigo 44-A e parágrafos à Lei nº 14.107/2005, para o 
fim de outorgar competência ao Presidente do Conselho Municipal de Tributos, nos termos dispostos pela 
Lei, a editar súmulas vinculantes a partir da jurisprudência firmada pelo próprio CMT, bem como com base 
na jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores.

Desta forma, recentemente, em 07 de Fevereiro de 2014, foram editadas as Portarias da Secretaria das 
Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo, de nºs 27 e 28, as quais, respectiva-
mente, aprovam os novos Regimentos Internos (i) do CMT e (ii) da Representação Fiscal, regulamentando 
a dispensa de interposição de recursos na situações especificadas na Lei, bem como e edição de súmulas 
vinculantes para a própria Administração Tributária municipal paulista.

Compreendemos que tais normas vêm ao encontro das diretrizes fixadas na Emenda Constitucional nº 
45/2004, bem como no Código de Processo Civil, que pretendem uniformizar as decisões que se apre-
sentam repetidas no âmbito dos Tribunais, bem como outorgar estabilidade às relações jurídicas objeto de 
litígio.

Jurisprudência

A não incidência do ISS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços de consultoria de investi-
mentos para Fundos Offshore.

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA 2011-0.125.786-1), em que se discute a exigência de 
ISS incidente sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços de consultoria de investimentos para 
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Fundos Offshore, bem como de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias. 
Impugnados os autos de infração, foram mantidos em sua integralidade em Primeira Instância administra-
tiva e, em julgamento do Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, a 1ª Câmara Julgadora julgou-o, 
à unanimidade, parcialmente procedente para manter a multa por não apresentação de documento exigido 
pelo Fiscal, todavia, cancelou os autos de infração que exigem a obrigação principal.

A 1ª Câmara Julgadora, ao analisar o conteúdo semântico do parágrafo único do artigo 2º da Lei Com-
plementar nº 116/2003 - que trata da isenção do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior do 
País quando, embora desenvolvidos no Brasil o resultado aqui não se verifique -, entendeu que (i) o local 
do resultado do serviço não se confunde com o local da realização do serviço e, ainda, que (ii) o legislador 
complementar pretendeu tributar a fonte de fruição do serviço e não a fonte de pagamento.

Dessa feita, no caso de prestação de serviço internacional, compreendeu que o outro polo da relação 
torna-se relevante: o beneficiário do serviço (que nem sempre se confunde com o tomador do serviço), 
considerando, pois, o local do resultado o local em que se situa o beneficiário do serviço.

Dessa maneira, conclui que o resultado do serviço (sua utilidade) localiza-se na pessoa do beneficiário 
imediato dessa utilidade, ou seja, naquele que contrata o consultor, o Fundo Offshore ou seu represent-
ante, e não no beneficiário mediato, os investidores do fundo.  

O Representante Fiscal interpôs Pedido de Revisão às Câmaras Reunidas, responsável por uniformizar as 
decisões do Conselho Municipal de Tributos, que, por sua vez, por maioria (19 x 3), manteve a decisão da 
1ª Câmara Julgadora ao argumento de que inexiste jurisprudência firmada sobre o tema, requisito para a 
interposição do Pedido de Reforma.

A possibilidade de retificar o auto de infração para alterar o enquadramento tributário do serviço autuado 
durante o processo administrativo fiscal.

Trata-se de Processo Administrativo Tributário (PTA 2011-0.108.586-6) em que se discute a possibilidade 
de retificar auto de infração, alterando-se o enquadramento tributário do serviço autuado do item 55 da lista 
de serviços do artigo 2º da Lei Municipal nº 13.473/02 para o item 42 da mesma lista de serviços.

O lançamento fiscal exige ISS incidente sobre as receitas de atividade de custódia registradas no COSIF 
71770008, devendo ser enquadradas, portanto, no item 42 do artigo 2º da Lei Municipal nº 13.473/02, qual 
seja, “Administração de bens e negócios de terceiros e de consórcios”.

Ocorre que o fiscal indicou o item 55 da lista de serviços veiculada pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 
13.473/02, qual seja, “armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de 
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central)”. 

A decisão recorrida, proferida pela 2ª Câmara de Julgamento, pretendeu sanar o manifesto equívoco na 
autuação fiscal ao entender possível a retificação do lançamento para indicar o correto enquadramento 
tributário, ensejando a interposição pelo Contribuinte de Recurso de Revista às Câmaras Reunidas, re-
sponsável por uniformizar as decisões do Conselho Municipal de Tributos.
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Por maioria de votos (12 x 11), os Conselheiros das Câmaras Reunidas rejeitaram o pedido de reforma 
da decisão proferida pela 2ª Câmara de Julgamento, acompanhando o voto divergente da Conselheira 
Luciana Mello para permitir a retificação do lançamento com fundamento no artigo 15 da Lei 14.107/2005, 
segundo o qual, “estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato ou de direito serão corrigidos 
pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de impugnação ou recurso, não sendo causa de decre-
tação de nulidade.”

Dessa maneira, o enquadramento da atividade autuada foi retificado, permitindo ao contribuinte prazo para 
apresentar impugnação. Compreendemos que ainda que se considere tal alteração possível, (o que não 
admitimos tendo em vista o artigo 142 do CTN), esta deve ocorrer dentro do prazo quinquenal contado do 
fato gerador.
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Equipe responsável pela elaboração do Nota Tributária:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)

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

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