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Informativo Tributário nº. 01/2016 

Comissão Especial de Direito Tributário 

 

 

 

 

São Paulo, 26 de julho de 2016. 

 

 

 

 

 

Este é o primeiro de uma série de Informativos Tributários que começam a ser 

editados, mensalmente, por esta Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção de São Paulo. 

Os Informativos serão divididos em temas, considerando o assunto discutido, o 

tribunal ou instância judicial e administrativa de origem, e o órgão de Poder responsável. 

Com isto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo, por intermédio de 

sua Comissão Especial de Direito Tributário, espera contribuir para a difusão da informação e 

do conhecimento em matéria tributária aos Advogados deste Estado e de todo o Brasil. 

 

 

 

 

Supremo Tribunal Federal 
 

1) Reconhecimento Repercussão Geral sobre a incidência de IPI na revenda de 

produto importado 

 

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da discussão 

envolvendo a tributação por IPI da revenda de produto importado sem nova etapa de 

industrialização no país. 

No Recurso Extraordinário nº. 946.648 de Relatoria do Min. Marco Aurélio, o STF irá 

analisar se há ofensa à Isonomia Tributária do art. 150, II, da Constituição Federal, no 

tratamento tributário conferido pela Receita Federal ao importador, que sofre a 

incidência dupla incidência do IPI tanto na importação do produto quanto na sua 

revenda, em ralação àquele conferido ao industrial nacional, tributado pelo imposto 

apenas no momento da venda. 
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Além disto, o Supremo Tribunal Federal deverá analisar sobre a necessidade, ou não, 

de adoção de novo processo de industrialização do produto importado no mercado 

interno para fins de incidência do imposto. 

 

Confira: http://goo.gl/LNe72b 

 

2) Reconhecimento Repercussão Geral da cobrança de Tarifa por Concessionária 

de Serviço Público de Coleta de Lixo 

 

Foi reconhecida a Repercussão Geral da discussão envolvendo a possibilidade de 

cobrança de Tarifa pela prestação de serviço público de coleta de lixo domiciliar. 

O tema é objeto de analise no Recurso Extraordinário nº. 847.429, de Relatoria do 

Min. Dias Toffoli. 

O processo irá discutir a possibilidade de delegação do serviço público de coleta de 

lixo e a natureza jurídica de sua remuneração, haja vista a essencialidade e 

compulsoriedade da utilização deste serviço, se de Taxa ou Tarifa (Preço Público). 

Ainda, deverá ser analisado se instituição de Tarifa para remuneração de 

concessionária de serviço público de coleta de lixo ofenderia o princípio da legalidade 

tributária do art. 150, I, que veda a cobrança de tributo sem lei, e a regra de 

competência das Taxas do art. 145, II da Constituição Federal, que estabelece as 

hipóteses legais para cobrança deste tributo. 

 

Confira: http://goo.gl/c6uR7J 

 

3) Negado provimento de Recurso Extraordinário que pleiteava a possibilidade de 

majoração de anuidade por Conselhos Profissionais sem provisão legal 

 

O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao Recurso Extraordinário nº. 

704.292, com Repercussão Geral reconhecida, interposto pelo Conselho Regional de 

Enfermagem do Paraná, em que se questionava decisão judicial que considerou 

indevida a majoração da anuidade profissional sem a devida previsão legal. 

As anuidades profissionais possuem natureza de tributária de Contribuição Especial, 

em conformidade com o estabelecido no art. 149 da Constituição Federal. 

O Relator do Recurso, Min. Dias Toffoli, estabeleceu que a majoração das 

Contribuições Corporativas de Anuidade Profissional sem lei, ocasionaria ofensa ao 

art. 150, I da Constituição Federal, que estabelece o princípio da legalidade tributária. 

Desde modo, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade material, sem redução 

de texto, dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº. 11.000/04, retirando do conteúdo da 

norma a autorização dada aos Conselhos Profissionais para a fixação dos valores das 

Contribuições anuais. 

 

Confira: http://goo.gl/zepouS 

http://goo.gl/LNe72b
http://goo.gl/c6uR7J
http://goo.gl/zepouS
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Superior Tribunal de Justiça 
 

1) Afastado o ISS em operações de industrialização por encomenda 

 

Em decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça afastou a cobrança de ISS nas 

operações de industrialização por encomenda. 

A decisão é da 2ª Turma daquele Tribunal e o caso envolvia a discussão da incidência 

do Imposto municipal em operação de industrialização por encomenda de 

embalagens que seriam destinadas à utilização direta em novo processo de 

industrialização. 

Com esta decisão o STJ realinha seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal 

que, em decisão na Medida Cautelar da ADI nº. 4.389, determinou não haver a 

incidência de ISS em operações como esta, que, por representarem mera fase do 

processo industrial do encomendante, não seriam assemelhadas a uma prestação de 

serviços. 

 

Confira: http://goo.gl/KJer8C 

 

2) Na Pauta: Tema sobre a incidência de PIS/PASEP e COFINS em receitas 

financeiras incluído na Pauta da 1ª Turma 

 

A discussão sobre a incidência de PIS/PASEP e COFINS no recebimento de receitas 

financeiras foi incluída na pauta de julgamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Ainda há indefinição quanto à temática perante os TRF’s. 

O Superior Tribunal de Justiça deve analisar a temática pela primeira vez após a 

edição do Decreto Federal nº. 8.426/15 que restabeleceu as alíquotas destas duas 

Contribuições Sociais para as pessoas jurídicas tributadas no regime não-cumulativo. 

O julgamento do Recurso Especial deverá ocorrer no próximo mês, após o retorno do 

recesso forense. 

 

Confira: http://goo.gl/oxT1FX 

 

 

 

1ª Instância 
 

http://goo.gl/KJer8C
http://goo.gl/oxT1FX
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1) Em decisão liminar, Justiça Estadual de Campinas considera indevida a 

cobrança de ICMS com base na Lei Estadual nº. 11.001/01 na importação de 

bem por não contribuinte do imposto 

 

Proferida decisão liminar pela Justiça Estadual do Estado de São Paulo que afasta a 

cobrança de ICMS na importação de bens por não contribuintes. 

O caso tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas e a decisão liminar 

proferida no Mandado de Segurança impetrado afastou a cobrança do imposto devido 

pelo importador não contribuinte no Estado, determinando o desembaraço aduaneiro 

do bem. 

O entendimento fixado na decisão, seguindo entendimento do STF, foi o de que, 

embora prevista na Emenda Constitucional nº. 33/01, a cobrança do ICMS por não 

contribuintes do imposto somente estaria autorizada após o advento da Lei 

Complementar Nacional nº. 104/02, que fixou as normas gerais para legitimar a sua 

exigência. 

No estado de São Paulo, contudo, como a legislação que institui o imposto é anterior à 

edição da Lei Complementar citada, a cobrança seria indevida e ilegal. 

A decisão proferida aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabelecido 

no RE nº. 439.796, de Relatoria do Min. Joaquim Barbosa, sob o regime de 

Repercussão Geral, que considerou ilegal a cobrança do ICMS em importação de bens 

por não contribuintes quando a legislação estadual que instituiu a cobrança for 

anterior à Lei Complementar de normas gerais tributárias, nº. 104/02. 

 

Confira: http://goo.gl/lblh67 

 

2) Justiça Federal do Paraná autoriza o uso de créditos de PIS/PASEP e COFINS 

incidente sobre Receita Financeira 

 

Em decisão inédita, a Justiça Federal do Paraná autorizou contribuinte a tomar 

créditos de PIS/PASEP e COFINS gerados pela realização de despesas financeiras na 

contratação com instituições financeiras e bancos. 

As alíquotas de PIS/PASEP e COFINS aplicáveis sobre o recebimento de receitas 

financeiras por empresas do regime não-cumulativo, que estavam zeradas desde a 

edição do Decreto Federal nº. 5.442/05 , foram (re)estabelecidas em 0,65% e 4%, 

respectivamente, com o Decreto Federal nº. 8.426/15. 

Entretanto, o direito ao uso de créditos pelos contratantes destas empresas não foi 

expressamente autorizado pelo Executivo, conforme exige o art. 27,da Lei Federal nº. 

10.865/04, o que tem levantado questionamentos. 

Entendendo pela possibilidade da tomada de créditos, a 1ª Vara Federal de Curitiba 

confirmou decisão liminar proferida anteriormente e, em decisão de sentença, 

determinou pela legitimidade da utilização de créditos apurados na realização de 

despesas financeiras pelo contribuinte. 

http://goo.gl/lblh67
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Os referidos créditos adviriam do pagamento de PIS/PASEP e COFINS por instituições 

financeiras e bancos sobre as receitas financeiras auferidas em razão de contratos 

firmados com consumidores. 

Estes consumidores, se pessoas jurídicas sujeitas à incidência do PIS/PASEP e COFINS 

no regime não-cumulativo, adquiriam, assim, o direito à tomada destes créditos 

gerados, para serem utilizados na compensação com os demais débitos existentes, 

relativos a estas duas contribuições. 

A decisão judicial proferida constitui importante precedente para garantir a 

efetivação deste direito. 

 

Confira: http://goo.gl/Gh6rBf 

 

3) Justiça Federal do Distrito Federal e de Campinas anula julgamentos do CARF 

contrários aos contribuintes realizados por Voto de Qualidade 

 

Duas decisões judiciais, uma da Justiça Federal do Distrito Federal e outra da Justiça 

Federal em Campinas, anularam julgamentos do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais desfavoráveis aos contribuintes, decididos pelo chamado “Voto de 

Qualidade”. 

O Voto de Qualidade, previsto no Decreto 70.235/72 que regulamenta o Processo 

Administrativo Fiscal, é a prerrogativa de que detém o Presidente da mesa de 

julgamento no tribunal administrativo, que é funcionário público da Receita Federal, 

para desempatar a votação uma questão. 

Ocorre que, na ausência de algum membro da corte administrativa, o Presidente da 

mesa pode acabar votando duas vezes: uma em votação regular, outra na votação de 

desempate, com o Voto de Qualidade. 

No caso do Distrito Federal, a 13ª Vara Cível daquela Seção Judiciária Federal 

concedeu decisão liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário até que 

seja realizada nova análise do caso pelo CARF, sem a realização de voto duplo pelo 

Presidente. 

Nesta decisão a Magistrada do DF entendeu que o Voto de Qualidade no CARF é 

reservado àquelas situações em que o Presidente da mesa ainda não votou, durante a 

votação regular; hipótese em que poderá desempatar a questão, proferindo seu único 

voto, o de qualidade. Neste sentido, ele estaria sendo mal interpretado pelo órgão 

administrativo de julgamento. 

A outra decisão, de Campinas, foi proferida em Mandado de Segurança pela 8ª Vara 

Federal situada naquele município, que determinou pela reversão da decisão 

contrária ao contribuinte no CARF. 

Neste caso, o entendimento foi o de que, verificado o empate, e diante de dúvida 

existente, a decisão aplicada deveria ser a favorável ao contribuinte. 

 

Confira: http://goo.gl/QzGmDN 

http://goo.gl/Gh6rBf
http://goo.gl/QzGmDN
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Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
 

1) Prazo decadencial para homologação do Lançamento do Contribuinte começa a 

contar da ocorrência do fato gerador sempre que houver pagamento 

 

A existência de pagamento antecipado de tributo lançado por homologação, ainda que 

parcial em relação ao realmente devido e não declarado, atrai a contagem do prazo 

decadencial de revisão ou homologação para a data da ocorrência do fato gerador do 

tributo. 

Esta foi a decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que, por 

intermédio da 2ª Turma de sua Câmara Superior, em observância à decisão do 

Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 973.733, proferida em regime de Recursos 

Repetitivos, aplicou a contagem do prazo na sistemática estabelecida pelo art. 150, § 

4º do Código Tributário Nacional. 

Com isto, nestes casos em que há antecipação do pagamento, a contagem do prazo se 

dá nos termos do estabelecido para a homologação pelo Fisco dos lançamentos dos 

contribuintes, iniciando com a ocorrência do fato gerador do tributo e não com o 

advento do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido 

efetuado, conforme estabelece o art. 174, I do mesmo Código. 

 

Confira: http://goo.gl/oVMe3v 

 

2) Afastada a cobrança de IRPJ e CSLL sobre incentivos fiscais de ICMS 

 

A 1ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais fixou 

importante precedente aos contribuintes. 

Em julgamento ocorrido em maio deste ano, definiu pela não incidência de IRPJ e 

CSLL sobre a receita advinda da concessão de benefícios fiscais de ICMS. 

O caso envolvia disputa tributária entre Fisco e Contribuinte acerca do 

enquadramento fiscal de créditos de ICMS. 

O Contribuinte utilizava-se de crédito tributário de ICMS concedidos por intermédio 

de Programa de Incentivo do Funcionamento de Empresas (Provin) do Estado do 

Ceará. A concessão destes créditos era condicionada à efetiva realização de 

investimentos pelo contribuinte no estado. 

Segundo entendimento do órgão administrativo federal, estes recursos teriam 

natureza de subvenção para investimento e, assim, não estariam sujeitos à incidência 

dos tributos citados. 

 

Confira: http://goo.gl/MKHds7 

http://goo.gl/oVMe3v
http://goo.gl/MKHds7
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Conselho Municipal de Tributos de São Paulo 
 

1) Conselho Municipal de Tributos aprova suas primeiras Súmulas 

 

Súmula n.° 1. Sob o regime da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, a aferição de 

pagamento parcial para fins de apuração da decadência deve se dar nota a nota. 

 

Súmula n.° 2. Caso já tenha sido definitivamente encerrada a respectiva instância 

especializada, o Conselho Municipal de Tributos não detém competência para o 

exame de pedidos de imunidade, isenção, ou de expedientes relativos a 

enquadramento/desenquadramento em regimes especiais, mesmo que a questão seja 

suscitada como causa de pedir no seio de impugnação de auto de infração ou 

notificação de lançamento. 

 

Confira: http://goo.gl/nRzi4p 

 

 

 

Legislação 

 

Governo Federal 

 

1) Majoradas as alíquotas de IRPF e IRPJ, de empresas do Simples Nacional, 

aplicáveis sobre o ganho de capital 

 

Editada a Lei Federal nº. 13.259/16 que estabelece a majoração das alíquotas de IRPF 

e de IRPJ, exclusivamente a empresas do Simples, aplicáveis sobre os ganhos de 

capital auferidos a partir de 1º de janeiro de 2017. 

Esta lei, ainda, institui a progressividade do imposto. 

A partir do ano que vem, as vendas de imóveis por pessoas físicas ou jurídicas 

optantes pelo regime do Simples, cujos ganhos de capital – representados pela 

diferença existente entre o custo de aquisição e o valor de venda de um bem – 

superarem a quantia de R$ 5mi, serão tributadas por alíquotas maiores e 

progressivas de Imposto de Renda. 

A alíquota de 15% fica mantida aos ganhos de capital inferiores a R$ 5mi. 

Para os ganhos obtidos em quantias superiores a esta, a tributação poderá variar 

entre 17,5% e 22,5%. 

Nas operações com ganhos superiores a R$ 5mi e inferiores a R$ 10mi, a alíquota será 

de 17,5%. 

http://goo.gl/nRzi4p
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Em operações cujos ganhos superem R$ 10mi, mas sejam inferiores a R$ 30mi, 20%. 

Já para as operações em que os ganhos auferidos superem a casa dos R$ 30mi, a 

alíquota de IRPF das pessoas físicas e de IRPJ das empresas do Simples será de 22,5%. 

 

Confira: http://goo.gl/NPJNWt 

 

2) Convertida em Lei a Medida Provisória nº. 719/16, que altera a regulamentação 

da dação em pagamento tributária da Lei Complementar nº. 104/01 

 

Resultado da Conversão da Medida Provisória nº. 719/16, a Lei Federal nº. 13.313/16 

estabeleceu alteração na regulamentação da Dação em Pagamento Tributária de bens 

imóveis, que havia sido originalmente instituída pela Lei nº. 13.259/16. 

De acordo com art. 156, XI, do Código Tributário Nacional, a Dação em Pagamento 

Tributária possui o desígnio de extinguir o crédito tributário. Sua utilização dependia 

de regulamentação legislativa. 

A nova Lei cuidou de estabelecer critérios mais rígidos para a utilização deste 

instituto. Entre outras questões, modificou a sistemática de avaliação do imóvel 

ofertado em Dação, que deixou de poder ser realizada com a utilização de critérios de 

mercado para ser efetuada em conformidade com diretrizes traçadas pelo Ministério 

da Fazenda. 

Além disto, determinou a obrigatoriedade de desistência dos processos judiciais 

tributários em curso e de manifestação de renúncia ao direito de questionar a 

cobrança para utilização da Dação de bens imóveis na quitação destes débitos. 

A legislação tratou, ainda, de excluir de sua aplicação as Micro e Pequenas Empresas 

enquadradas no Regime Especial Unificado do Simples Nacional. 

 

Confira: http://goo.gl/eI02nc 

 

 

Receita Federal 

 

1) Cancelamento das Multas por Atraso na Entrega da Declaração (MAED) em 

relação às DCTF’s de janeiro de 2016 de pessoas jurídicas inativas 

 

As Multas por Atraso na Entrega da Declaração (MAED), aplicadas para pessoas 

jurídicas consideradas inativas, em relação às DCTF’s relativas a janeiro de 2016 que 

foram apresentadas até o 15º dia útil do mês de julho de 2016, foram canceladas por 

ato administrativo da Receita Federal. 

 

Confira: http://goo.gl/tqTexL 

 

2) Normatização do "Perguntas e Respostas" da DERCAT 

http://goo.gl/NPJNWt
http://goo.gl/eI02nc
http://goo.gl/tqTexL
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A Receita Federal normatizou, por intermédio do Ato Declaratório Interpretativo RFB 

nº. 5/2016, o conteúdo do “Perguntas e Respostas” sobre a Declaração de 

Regularidade Cambial e Tributária (DERCAT). 

O ato tem por objetivo conferir maior segurança ao contribuinte na adesão ao Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) da Lei Federal nº. 13.254/16, 

chamada “Lei de Repatriação de Recursos”, esclarecendo dúvidas quanto ao 

preenchimento DERCAT. 

O prazo para adesão ao Regime encerra-se em 31 de outubro de 2016. 

 

Confira: http://goo.gl/efRlUb 

 

3) Aberto prazo para Consolidação de Débitos Previdenciários por optantes do 

REFIS/14 

 

Iniciado em 12 de julho de 2016, encontra-se aberto o prazo para a Consolidação dos 

Parcelamentos de Débitos Previdenciários pelos contribuintes optantes do último 

Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), reaberto pela Lei Federal nº. 12.996/14. 

A Consolidação poderá ser realizada exclusivamente nos sítios da internet da Receita 

Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Para que a consolidação tenha efeito, o contribuinte deverá liquidar todas as 

prestações vencidas até o mês anterior ao da consolidação. Eventual saldo devedor 

deverá ser liquidado na modalidade de pagamento à vista até o dia 29 de julho de 

2016. 

O prazo encerra-se, justamente, na data de 29 de julho de 2016. 

 

Confira: http://goo.gl/KeRHWd 

 

4) Regulamentado o procedimento de revisão fiscal do contribuinte, "Revisão de 

Ofício" 

 

A Receita Federal do Brasil abriu a possibilidade de os contribuintes solicitarem a 

revisão dos lançamentos fiscais ou de declarações tributárias nas hipóteses em que 

constatadas ilegalidades nestes documentos, sem a necessidade de aguardar a 

cobrança administrativa ou judicial. 

Essa possibilidade foi estabelecida na Portaria da Receita Federal nº. 719/16, que 

instituiu o chamado Procedimento de Revisão de Ofício de Crédito Tributários e 

regulamentou sua utilização. 

As hipóteses que implicam a revisão de ofício do lançamento estão previstas ao art. 

149 do Código Tributário Nacional e, agora, poderão ser objeto de questionamento, a 

qualquer tempo, via procedimento específico, sem a necessidade do manejo de 

defesas e recursos, administrativos ou judiciais, facilitando a análise. 

http://goo.gl/efRlUb
http://goo.gl/KeRHWd
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Confira: http://goo.gl/hnKWen 

 

5) Determinada a cobrança de PIS/PASEP e COFINS em receitas decorrentes do 

recebimento de juros sobre capital próprio por empresas do regime cumulativo 

e cujo objeto social o de participações societárias 

 

A Solução de Consulta COSIT nº. 84/2016, publicada pela Receita Federal no início de 

junho, estabelece a obrigatoriedade de pagamento, por empresas situadas no regime 

cumulativo e que detenham como objeto social a participação societária, do 

PIS/PASEP e COFINS em virtude do recebimento, por estas empresas, de juros sobre 

capital próprio. 

De acordo com a Receita Federal, estes valores comporiam o faturamento destas 

empresas, que é representado pelo somatório de todas as receitas auferidas com a 

exploração das atividades empresarial a que se dedicam. 

 

Confira: http://goo.gl/FgyxoF 

 

 

Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo 

 

1) Estabelecida tributação do ISS na atividade de veiculação de publicidade 

 

A Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, em 09 de março deste ano de 2016, 

editou o Parecer Normativo SF nº. 01/16 para sujeitar ao ISS as atividades de 

veiculação/divulgação de publicidade realizadas no município. 

O Parecer determina a cobrança de ISS sobre as atividades de “divulgação, 

disponibilização e inserção de propaganda e publicidade em rádio e televisão, mesmo 

no caso de recepção livre e gratuita, assim como em sítios virtuais, páginas ou 

endereços eletrônicos na internet, em quadros próprios para afixação de cartaz 

mural, conhecidos como outdoor e em estruturas próprias iluminadas para veiculação 

de mensagens, conhecidas como backlight e frontlight”. 

De acordo com este entendimento, as referidas atividades se enquadrariam naquelas 

descritas ao Item 17.06, conforme previsto no art. 1º da Lei Municipal do ISS de São 

Paulo, nº. 13.701/03. 

O referido Item da Lista de Serviços Municipal estabelece a tributação pelo Imposto 

sobre a prestação de serviço de “propaganda e publicidade, inclusive promoção de 

vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de 

desenhos, textos e demais materiais publicitários”. 

 

Confira: http://goo.gl/xm2Lff 

 

http://goo.gl/hnKWen
http://goo.gl/FgyxoF
http://goo.gl/xm2Lff
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Opinião da Comissão: Esta cobrança é ilegal e inconstitucional, na medida em 

que a Prestação de Serviço de Propaganda e Publicidade, do Item 17.06, da Lista 

de Serviços da Legislação Municipal do ISS de São Paulo, não se equivale à 

Prestação de Serviço de “Veiculação/Divulgação” de Publicidade. Trata-se de 

coisas distintas. A Prestação de Serviço de Publicidade consiste na realização de 

atividade de confecção de material para publicidade ou propaganda. Já a 

Prestação de Serviço de “Veiculação” de Publicidade consiste em serviço de 

comunicação, que envolve a realização de atividade de 

emissão/divulgação/transmissão da publicidade pronta ao público em geral, e 

não a confecção da publicidade e propaganda em si. 

 

2) Fixado o conceito de “resultado” do serviço para fins aplicação da Imunidade de 

ISS na exportação de serviços 

 

Na data de 26 de abril deste ano, a Secretaria Municipal de Finanças do Município de 

São Paulo divulgou Parecer Normativo SF nº. 02/16, com a finalidade de delimitar o 

alcance da não incidência de ISS nas operações de exportação de serviços. 

Seguindo a diretriz constitucional do art. 156, § 3º, II, da Constituição da República, a 

Lei Complementar nº. 116/01 que trata do ISS – no que é repetida pela Lei Municipal 

do Imposto em São Paulo, nº. 13.701/03 – concedeu Imunidade Tributária para a 

exportação de serviços ao exterior do país, condicionando sua aplicação à constatação 

do resultado lá fora. 

Deixou-se, porém, de definir “resultado”. 

Visando melhor esclarecer a questão, o Parecer Normativo SF nº. 02/16 fixou um 

conceito para o que se deva considerar “resultado” da prestação de um serviço e o 

equiparou ao conceito de realização da prestação do serviço. 

Em seu art. 1º determinou que “considera-se “resultado”, para fins do disposto no 

parágrafo único do artigo 2º da Lei n.° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, a própria 

realização da atividade descrita na lista de serviços do artigo 1º da Lei n.° 13.701, de 

24 de dezembro de 2003”. E excluiu, assim, da aplicação da Imunidade a realização de 

quaisquer atividades de prestação de serviço verificada no país. 

 

Confira: http://goo.gl/xwAEFh 

 

Opinião da Comissão: O Parecer Normativo SF nº. 02/16 esvazia de sentido a 

Imunidade Tributária do ISS em exportações de serviço, tornando-a sem efeito. É 

inconstitucional. Ao equiparar o conceito de resultado ao de prestação do serviço 

a normativa municipal, impossibilita a constatação fática de qualquer atividade 

de exportação de serviços. Afinal, se o serviço é prestado/realizado lá fora, com 

resultado produzido lá fora, não se haverá exportação alguma, mas, tão somente, 

a realização de serviço no exterior, sujeito à aplicação da legislação estrangeira. 

http://goo.gl/xwAEFh
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Com este Parecer, deixa-se de existir, assim, a atividade de exportação de 

serviços. 
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