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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Pequeno 
expediente queria antecipar que, no dia 10 de março, o professor 
Roberto Ferraz pediu para incluir na pauta, e ele vai apresentar o tema, 
todas as questões envolvendo taxas. Eu acho que é bom a gente dedicar 
um tempo às taxas. Alguma comunicação? Brandão. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Eu quero apenas... É apenas uma 
constatação, e como dizia o... Eu não sei se foi ele que disse, mas o 
[ininteligível 0:01:20], ele usou muito essa frase: “No Brasil, até o 
passado é imprevisível”, ao ministro Mário Henrique Simonsen. E eu 
acho que o que estava acontecendo, [ininteligível] a Fazenda Estadual, 
porque a Fazenda Estadual não tem os mecanismos de compensação 
nem adotou uma lei, um novo tipo de remuneração da repetição do 
indébito(F), aquele ainda previsto no Código Tributário. E eu tenho 
constatado, em dois casos, surpresa, né, a equipe do tribunal faz o 
depósito da [ininteligível] e a décima parcela, daquele parcelamento de 
dez em dez anos, e a Fazenda junta um calhamaço assim de um estudo 
que ela fez, e jurisprudência, e tal, e discute, mas não cita o Código 
Tributário Nacional. Lá, se fala das leis especiais do Collor(F), e diz o 
seguinte: que os depósitos efetuados foram efetuados a maior, quer de 
volta o valor depositado da oitava, nona, e para não ser autorizado a 
levantamento da décima parcela, faz a planilha considerando que os 



juros que o tribunal calculou, seguindo a coisa julgada, que diz que é 
1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, que gera um prejuízo para 
quem está pedindo a repetição do indébito, uma ação demora quase 
cinco anos, e agora está já padronizado no sistema deles aqui, qualquer 
depósito efetuado naquele parcelamento da Emenda 30, eles estão 
revisando e estão pedindo para que os contribuintes que receberam lá 
há três ou quatro anos a nona parcela - que já fazem três, quatro anos - 
coloca, aí sim eles colocam mais o juros deles e pedem para que a 
empresa seja compelida a devolver o que [ininteligível 00:03:08]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria trazer a vocês um estudo 
feito pela Maria Clara do Prado, publicado no Valor dessa semana, na 
segunda-feira, que ela faz um interessante relato sobre a economia nos 
últimos 50 anos, aproveitando que nós vamos fazer dia 1º abril 50 anos 
do Golpe Militar, ou revolução, o que for mais politicamente correto, 
enfim, da cara de quem fala. Mas o ponto importante desse estudo é 
revelar que, em 1964, nós tínhamos um índice Gini de 0.530. 
Lembrando que o índice Gini é 0 a 1; quanto maior, maior a 
desigualdade; quanto menor, menor a desigualdade, a distância entre 
ricos e pobres. Nessa época, em 64, nós tínhamos uma tributação 
versus PIB de 18.99. Então é um baixo índice de tributação, e um 
índice de pobreza, vamos dizer, suportável em 1964. E, durante o 
regime militar, o índice de pobreza aumentou assustadoramente, 
chegou a 6.23, e um PIB de... uma tributação versus PIB de 25.22. 
Ainda no reflexo de políticas públicas equivocadas, planos econômicos 
desastrosos, a gente amargou já no regime civil, mais precisamente do 
nosso coronel Sarney, o índice Gini de 0.636, o índice Gini já de país de 
pobreza extrema, e uma tributação versus PIB alta, de 28.68, mas o 
sistema tributário caótico, sobreposições, muita evasão fiscal, muita 
sonegação. E, de fato, a partir do século 20, final do século 20, na 
década de 90, a história começa a mudar. Então, a instabilidade 
econômica, o plano real traz o país para um patamar sustentável em 
termos de planejamento fiscal, você passa a ter nesse mesmo período 
uma revolução na arrecadação, o que eles chamam de uma reforma 
silenciosa, que faz a eficiência do sistema tributário mudar a história de 
arrecadação. E aí a gente chega, no final da década de 2000 para 2010, 
a gente chega numa tributação versus PIB de 35%. E, neste ano, ou 
seja, em 2014, nós atingimos o mesmo índice Gini 0.523, ou seja, 
exatamente o mesmo índice Gini de 50 anos atrás, com o dobro da 
população, o que revela o sucesso de um plano econômico e o sucesso 
de um plano econômico seguido de uma reforma tributária eficiente, 
alta carga, alta transferência. O sistema de transferência, a distribuição 
de riqueza passa a ser possível a partir de uma reforma tributária, um 
sistema tributário eficiente, e uma alta carga, mas nada foi feito sem 
que você tivesse uma instabilidade econômica. Então, 50 anos de 
história são marcantes para que a gente tenha hoje um sistema 
tributário eficiente, alta carga tributária, alta distribuição, mas um 
açodamento da capacidade de arrecadação do contribuinte. Essa foi a 
constatação que eu cheguei. 



Sr. Salvador Cândido Brandão: Pergunta que fazia o Jô Soares: “que 
país é esse?” 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, já que estão falando 
de história, hoje é 20 anos da introdução da URV, Unidade Referencial 
de Valor, que foi o primeiro passo para o plano real, foi o [ininteligível – 
0:07:53] julho, 20 anos atrás. A URV foi uma desindexação da 
economia, foi um índice estabelecido para a periodicidade anual, 
quando nós tínhamos os índices diários, não é? A correção monetária 
era diária e o que valia hoje dez, amanhã valia 105. Então, hoje é um 
dia que se marca esse início. Na realidade, o real tem três etapas: URV, 
o plano real [ininteligível 00:08:28] com a introdução da moeda e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, foi a tentativa que funcionou, pelo menos 
até agora, de limitar endividamento dos estados, que é fonte de inflação 
sem dúvida nenhuma, de desvalorização da moeda. Alguma coisa a 
mais? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Penso até que foi por isso que eu trouxe 
essa matéria hoje [ininteligível]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Queria fazer um comunicado muito 
importante. Nós fizemos agora, a Eloiza fez um convênio do 
estacionamento aqui embaixo, tem MultiPark dos dois lados da rua. 
Então, quem quiser estacionar o carro lá, traz o tíquete, a Eloiza 
carimba e tem um especial desconto para os frequentadores da Mesa. 

[falas sobrepostas]  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando está pedindo para 
lembrar, bem lembrado, que nós estamos na temporada de colheita, 
colheita de artigos para a revista Direito Tributário Atual, número 31. E, 
para incentivo, nós estamos evoluindo para transformar a revista numa 
revista de alta qualificação no Qualis, que vai dar, portanto, pontuação 
para os autores que contribuírem para ela. Então, na medida do 
possível, enviem a nossa contribuição. Da última revista, que já está 
circulando, nós tivemos - vou chutar aqui - dois, quatro, seis, umas 30 
colaborações? Entre 25 colaborações, e apenas três artigos não se 
adequavam ao padrão da revista. Os outros todos foram publicados, 
inclusive vários de autores do exterior, quatro ou cinco professores do 
exterior. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu acho que é bom, nesse sentido, 
Ricardo, só para esclarecer, que cada vez mais nós estamos apertando a 
qualidade da revista, ou seja, a revista vai ter agora a plataforma 
chamado “blind review”, ou seja, além do conselho editorial, nós vamos 
ter revisores pares que vão examinar os artigos. Temos que insistir 
muito que a qualidade do artigo, aquele limite de páginas que sugerem, 



a temática, coisas como essas, para que o artigo seja aprovado. Ou seja, 
“Ah, não, não é porque é o fulano ou beltrano que já foi provado e não 
foi aprovado”, a ideia é que a revista tem a sua qualidade objetivamente 
verificada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O “blind review” é, para 
quem não sabe, é feito por pessoas externas, ou pelo menos a direção 
do instituto, que são duas pessoas que fazem uma revisão do artigo sem 
saber quem é o autor do artigo.  

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como nós... É, pode ser do 
título. Como nós, conselho editorial, é um órgão interno, muitas vezes é 
difícil para nós recusarmos um artigo de um associado, não é? Não é 
uma coisa agradável. Tivemos casos até de nós termos que recusar 
artigo de professores, professores titulares até, porque o artigo não 
estava de acordo, ninguém questiona a qualidade do autor, mas o artigo 
não estava de acordo com o padrão da revista, com o objetivo da revista. 
Então, o “blind review” realmente é um apoio muito grande para nós 
mesmo da diretoria e para o conselho editorial. Aqueles que tiveram, 
não sei se estão aqui, os que não tiveram artigo publicado, não se 
decepcionem e continuem mandando. Leiam o que está na revista, 
vejam o padrão e tentem seguir o padrão. Conteúdo todos podem dar. 
Mais alguma coisa? Então, vamos passar à pauta. O primeiro assunto, 
a Cláudia - eu não estou vendo a Cláudia aí, acho que não chegou. 
Vamos ao assunto do Marcos Engel. O Marcos está aí? Incidência do 
ISS na exportação do serviço ao exterior à luz da decisão no processo 
administrativo aqui do nosso conselho municipal. Revisão relatada pelo 
Alberto? E ele está trazendo, especialmente prestando um serviço para 
fundos offshore. Quero chamar a atenção para que esse assunto, eu 
tenho certeza que o Marcos vai enfocar sobre o ponto de vista do ISS, 
mas isso respinga também no PIS/Cofins, não sei se você vai também 
falar sobre isso, fique à vontade. 

Sr. Marcos Engel: Marcos Engel. Bom dia a todos. Eu vou tratar aqui 
de ISS na exportação de serviço. Essa é uma questão controvertida, 
apesar da Lei Complementar [ininteligível 0:13:27] no mercado em 
2003, até hoje não há um entendimento consolidado dos tribunais, e 
também não há um entendimento consolidado para o conselho 
municipal de tributos. E o que me chamou a atenção foram as recentes 
decisões que foram publicadas pelo CNT, e eu gostaria aqui de trazer 
algumas observações a respeito das premissas que foram utilizadas pelo 
julgador administrativo. Mas, antes disso, eu gostaria de saber da 
opinião aqui dos presentes o que nós estamos falando, a que tipo de 
exoneração que se trata. Porque, ao realizar a doutrina sobre o assunto, 
os precedentes judiciários e administrativos, eu percebi que não há 
uniformidade a respeito de que tipo de exoneração que está se tratando, 
existem textos, decisões em que o julgador, ele trata a questão, ora 



como imunidade, ora como isenção, ora como não incidência, muitas 
vezes ele utiliza esses termos como sinônimos. Então, essa é uma 
questão [ininteligível] querer ouvir os presentes em que nós estamos 
falando, se é imunidade, admissão ou não incidência. Ou então, como é 
citado na própria decisão administrativa, uma isenção heterônoma 
qualificada pela constituição, como uma não incidência não qualificada. 
Essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer, por quê? Porque 
para o ICMS, para o IPI, essa regra imunizante, ela não está prevista no 
texto constitucional. Já para o ISS, o legislador constitucional optou por 
trazer uma nova técnica, uma nova que eu digo, diferente do IPI e do 
ICMS. Porque no art. 156, § 3°, o legislador [ininteligível 0:15:40] diz 
que com relação ao ISS cabe à lei complementar excluir da sua 
incidência exportações de serviços para o exterior. Então foi um 
comando constitucional determinando que o legislador complementar 
regulasse essa matéria, mas ele não tem ampla liberdade para regular, 
ele deve excluir da sua incidência exportações de serviços para o 
exterior, e ele assim fez. Na Lei Complementar 116, de 2003, logo ali no 
art. 2º, consta que o imposto, ISS, no caso, não incide sobre as 
exportações de serviço para o exterior. E ele não define o que seria 
exportação de serviço, ele traz aqui no Parágrafo Único que não se 
enquadra no disposto inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo 
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por 
residente do exterior. A regra da lei complementar, ela é extremamente 
vaga e subjetiva. Para que nós possamos identificar se o serviço 
realmente foi exportado ou não, devemos ter aí a identificação do que 
seria o resultado. Isso é um norte que vai, inclusive, indicar se incide ou 
não o ISS nesse caso, nessa hipótese. Até porque, se o serviço for 
iniciado e realizado integralmente no exterior, não haverá nenhuma 
dúvida. Agora, se ele for iniciado aqui no Brasil e o resultado dele for no 
exterior, precisamos saber o que seria resultado. Essa questão em razão 
dos [ininteligível], a análise do contrato no contexto em que o negócio 
for formulado é fundamental. O que me chamou a atenção da decisão 
administrativa que foi citada aí no anúncio do tema não é a conclusão 
do julgado. A conclusão do julgado, na minha opinião, está correta. É 
um serviço de consultoria financeira para o fundo de investimento no 
exterior. A questão aqui que se coloca é que o julgador, ao concluir o 
seu raciocínio nesta decisão administrativa, ele diz: “O resultado do 
serviço, sendo a utilidade do mesmo, localiza-se na pessoa do 
beneficiário imediato dessa utilidade. Não há que se considerar como 
beneficiários do serviço de consultoria ora prestado os investidores do 
fundo, e, com isso, alegar que eles poderiam ser beneficiários mediatos 
dessa consultoria”. Então, o relator aqui dessa decisão do CNT, ele traz 
o critério do objetivo justamente tentando retirar essa subjetividade da 
lei complementar. Ele trata aqui, ele identifica o resultado do serviço 
como beneficiário imediato. E, para concluir o seu raciocínio, ele diz que 
“não pode a busca do resultado do serviço partir de resultados mediatos, 
extrínsecos na relação de prestação de serviço, agindo assim a 
determinação do local do resultado do serviço entraria no subjetivismo 
sem fim, valendo-se de resultados financeiros e até psicológicos, 



reduzindo-se ao absurdo”. Com base nessa premissa adotada, o 
julgador entendeu que o serviço prestado de consultoria para fundos no 
exterior caracteriza como uma prestação de serviço e, portanto, estaria 
isento, nas palavras do julgador do ISS. Agora, o que eu queria trazer de 
discussão aqui para todos é: considerando todo o contexto desse tema 
sobre a exportação de serviço, e o subjetivismo do legislador 
complementar, se existe a possibilidade de adotarmos premissas 
objetivas, como as que foram adotadas, para diversos outros casos, 
porque uma decisão relevante como essa, que foi inclusive objeto, voto 
muito parecido, foi objeto de outro acórdão do CNT, e que também teve 
o resultado pela exportação de serviço, possa ser utilizado em outros 
casos, em diferentes serviços. Até que ponto nós podemos estabelecer 
algumas premissas para retirar essa carga de subjetivismo da lei 
complementar, ou se devemos analisar o contexto em que o serviço foi 
contratado, analisar especificamente o contrato, e aí vamos cair no caso 
a caso. Bom, era essas as questões que eu gostaria de trazer à 
discussão. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Resumindo aqui, já tem 
interesse em duas solicitações da Mesa aqui para se manifestar. 
Resumindo, então, existe uma questão teórica conceitual que a nós 
aqui da Mesa agrada muito, a nós todos aqui agrada muito porque 
determina a natureza dessa intributabilidade aí, se há uma imunidade, 
uma isenção heterônoma, enfim, todas as alternativas que você colocou, 
eu fiquei com a impressão que você... essa é uma questão também 
paralela a essa primeira, você teria dito que o constituinte determinou 
que a lei complementar excluísse da base de cálculo, quase que sendo 
uma ordem: exclua; em vez de mencionar no texto, ele teria 
determinado que fosse colocado no texto de lei complementar. A 
subquestão que se apresenta é se o legislador complementar tem a 
liberdade para excluir ou não, se essa delegação de competência, entre 
aspas, é no sentido de ele poder ou não poder ou ser obrigatória a 
exclusão. Ou isso tem a ver com a natureza jurídica do fenômeno de 
não incidência tributária, não uma incidência do sentido do ato, não 
específico. A segunda questão que você colocou é, afinal de contas, o 
que é, agora dentro, que é o tema mais concreto, dentro da lei 
complementar, o que seria a exportação de serviço. Onde que está? A 
exportação de serviço propriamente dito? 

Sr. João Francisco Bianco: O site do planalto não está entrando. Ah, 
entrou agora. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Orientação do serviço 
propriamente dito, você trouxe o exemplo da assessoria prestada a um 
fundo de investimento no exterior, eu poderia imaginar também que 
alguma assessoria ou alguma prestação de serviço no âmbito da 
medicina fosse prestada a um hospital no exterior por um instituto ou 
um contribuinte brasileiro, um médico brasileiro, evidentemente não se 
vai atrás do cliente do hospital, então não vai usar a técnica, digamos, 



uma técnica cirúrgica nele próprio, vai usar na sua atividade, não é? 
Então, são essas as questões que nós temos pela nossa frente. 
Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Bom, quanto à primeira questão, eu lendo 
o dispositivo constitucional que o Bianco acaba de mostrar aqui, eu vejo 
que “cabe à lei complementar fixar alíquotas e excluir a exportação e 
regular a questão das isenções que são concedidas e revogadas”. Bom, o 
papel da lei complementar: excluir. Eu leio, Ricardo, assim como o 
papel dela é fixar alíquota, ou seja, o constituinte está condicionando a 
própria existência do imposto a uma lei complementar, porque, afinal 
de contas, ela que vai fixar as alíquotas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Máximas. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Máximas e mínimas. E eu entendo que, 
sim, a lei complementar deve excluir; o mandamento, exclua. Agora a 
forma como vai ser excluída, sim, é o papel da lei complementar, ou 
seja, caberia à lei complementar decidir sobre essa exportação, mas não 
me parece que diga: Não, não haverá imunidade, e no caso não haverá. 
Até porque é uma imunidade, é uma imunidade técnica, é uma adoção 
do ponto de vista pelo país... pela adoção do regime de destino, ou seja, 
porque uma imunidade técnica, eu tenho aqui algum valor 
fundamental, ou uma liberdade fundamental por trás dessa imunidade, 
o que eu tenho são 5.500 municípios e uma pretensão de ter um 
sistema tributário, um certo ordenamento, então era necessário que o 
constituinte, ele mesmo tratasse de dar as réguas, por onde o sistema 
tributário andaria, e ele adotou o regime de destino, e o regime de 
destino implica de um lado a tributabilidade das importações, de outro 
lado a exoneração das exportações, ou seja, por que Constituição? 
Porque se a Constituição não falasse isso, cada município adotaria uma 
regra, e eu já não conseguiria identificar mais um sistema tributário. 
Assim, já tenho dificuldade com a lei complementar, imagine sem essa 
lei complementar, sem essas regras básicas que são fixadas pela 
Constituição. Então, é imunidade técnica. O Brasil adota o regime de 
destino. Segundo ponto, agora caindo na opção da lei complementar, 
porque afinal de contas, o que seria uma exportação ou não, teria vários 
critérios, eu acho um pouco, assim, curiosa a solução dada pelo 
julgador, que espero, inclusive, possamos tê-lo aqui conosco, amigo da 
casa, mas esse caráter subjetivo para a dicção constitucional 
resultando... fixação da lei complementar, resultado do serviço. Penso 
que olhar para o beneficiário e não para onde o serviço foi necessário, 
não me parece adequado. Ou seja, esse exemplo que se eu resido aqui e 
preciso de um guia turístico na Europa, embora eu resida aqui, eu seja 
brasileiro, eu preciso de um guia turístico na Europa, porque eu estava 
na Europa e precisava de alguém lá. Então essa ideia do cara ter 
subjetivo me parece, assim, pode levar ao mau entendimento de: dê-me 
a residência do beneficiário e eu te darei o resultado. Não me parece 
adequado. Pode ser um bom caminho, porque normalmente o resultado 



se dá onde ele estiver, mas a pergunta me parece outra: diga-me onde o 
serviço foi necessário? Diga-me onde eu precisei? Diga-me onde, em 
primeiro lugar, é claro, aquele serviço era necessário sem o que eu não 
teria continuado adiante. Então, agora começamos a caminhar para a 
situação, por exemplo, do fundo. Veja, nós temos um dilema grande. De 
um lado eu precisava de uma informação sobre o Brasil, e teria que ser 
obtida por alguém que tivesse no Brasil, por outro lado, também é 
verdadeiro dizer que essa informação foi necessária para uma decisão 
que seria tomada por um fundo que estava no exterior, ou seja, esse 
fundo coletou informações no Brasil como poder ter coletado de vários 
pontos para tomar a decisão. Então, a pergunta que se torna, e essa 
pergunta não é mais onde está o fundo, e sim saber onde aquele serviço 
era necessário, onde eu precisava? Eu precisava de alguém no Brasil? 
Eu precisava de informação no Brasil? Ou eu precisava da informação 
no exterior, no local em que se juntaram as informações? Eu não tenho 
uma clareza final sobre o assunto, mas eu diria: não consigo achar 
errada, não consigo apontar como um erro a decisão de dizer que no 
exterior, onde essa informação veio se encontrar com outras para tomar 
uma decisão, era lá que haveria uma tomada de decisão onde investir, e 
naquele local é que se encontraram as várias informações. Então, 
embora me parecesse também possível defender que seria necessária a 
informação aqui no Brasil, eu acho, assim, se eu tivesse que tomar uma 
decisão, se eu tivesse no lugar desse julgador nesse momento, eu diria: 
“Não, no Brasil, eu não precisava dessa informação, porque não era 
aqui que eu decidiria onde investir, a decisão sobre onde dirigir o 
investimento, para onde dirigir os investimentos, a decisão foi tomada 
no local em que esse fundo encontrou e recebeu diversas informações”. 
Então, para este caso concreto, eu tendo a concordar com essa decisão 
administrativa, de dizer: ali o serviço produziu resultado, porque ali ele 
foi necessário. Então, meu critério já não é mais quem é o beneficiário 
e, sim, onde o serviço foi necessário. E, por acaso, nos coincidimos do 
resultado.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu concordo em parte com o 
Schoueri em relação à questão da imunidade, a ordem constitucional é 
para que o legislador complementar simplesmente complemente o que a 
Constituição trouxe de não tributar o serviço na exportação. Eu não 
concordo com essa qualificação “imunidade técnica ou não técnica”. É 
uma imunidade; imunidade e ponto. Então, é uma exclusão de 
competência, exclui da competência dos municípios o poder de tributar 
a exportação de serviço. E por que determina que a lei o faça? Porque a 
lei complementar serve para isso, a lei complementar regula o sistema 
tributário, ela se presta a isso, ela regula mesmo que seja para tratar de 
uma exclusão de competência, porque para tratar de exclusão de 
competência pode haver a necessidade de cumprimento de requisitos, e 
é requisitos técnicos, ou atécnicos, mas são requisitos formais, e esses 
requisitos também operam no campo das imunidades, como o Schoueri 



determinou, mais semântico, não técnicos. Então, imunidades não 
técnicas, ou técnicas precisam ser reguladas, porque senão você fica 
naquele campo de subjetivismo pragmático, você não consegue 
entender o que é afinal a imunidade. Então a determinação 
constitucional para que isso seja tratado com legislação complementar 
não tem relação de ser município ou estado, ou mesmo a União, tem 
uma necessidade de haver um esclarecimento formal para o uso desta 
imunidade. E aí, naturalmente, o art. 2º, Parágrafo Único, tem uma 
dose de subjetivismo característica de determinar o benefício aqui do 
país como uma regra de exclusão da imunidade, para evitar a patologia 
do sistema, que você tenha uma exportação de serviço, só que o 
resultado aqui se realize, e aí naturalmente ser do interesse do Fisco 
essa riqueza. Quando a gente trabalha, então, com relação a um fundo, 
em uma consultoria para esse fundo, o fato do fundo estar no exterior 
dá a indicação que é uma exportação de serviços, você presta serviços 
para este fundo. Se o cotista do fundo está no Brasil, ou em outro país, 
eu acho que aí já é irrelevante, o que importa é que o fundo, como uma 
entidade jurídica com características próprias desse tipo de 
investimento, esse tipo de entidade do mercado financeiro, estando fora 
da jurisdição, não há nem o que se cogitar em tratar: Ah, mas um 
benefício econômico está no Brasil. Ora, eu não sei se o benefício 
econômico aqui se realiza, eu tenho dúvida sobre isso. E ainda que: Ah, 
mas você vai investir no Brasil. Eu sou [ininteligível 0:33:36], eu posso 
investir em qualquer lugar, mas o fato é: a regra exclua, exclua, não é 
vai da tua cabeça se você quer excluir ou não quer excluir ou não, 
exclua do campo, insistente, exclua a exportação de serviço do ISS, art. 
2º. É uma determinação. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Fernando, desculpa, só para esclarecer se 
nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos partindo da 
premissa que esse fundo deve ser o fato de que o fundo é administrado 
lá fora e a decisão é tomada lá fora. Ou seja, só para esclarecer que 
haveria outras circunstâncias em que, embora nominalmente haja um 
fundo no exterior, a decisão que seja tomada aqui mesmo, e aqui, 
aquele encontro que eu me referi das informações para a tomada de 
decisão tenha ocorrido aqui. Nós estamos, eu parti da premissa, 
acredito que o Fernando também, não é uma questão meramente 
formal, é que haveria um fundo internacional, posto que com 
beneficiário no país, cujo gestor, aquele que toma a decisão, está lá fora. 
É importante termos esse como fato. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, o gestor e o administrador desse 
fundo, que são características típicas dessa entidade, tem que estar fora 
do país. Se o gestor está aqui, não vale mais nada do que ele está 
dizendo, nem o administrador. São duas personalidades distintas. 
Agora, o cotista não tem absolutamente relação com o fato da 
consultoria e nem com a exportação de serviço. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bem, alguém mais quer 
falar?  

Orador não identificado [0:35:18]: Eu queria fazer um esclarecimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pela ordem aqui, o João e o 
Hélio. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Gustavo Prado Garcia. Eu acho que 
nós temos aqui uma situação em que podemos falar um pouquinho 
sobre imunidade, não incidência e isenção. É claro que, como sabemos, 
a imunidade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente 
qualificada. Neste caso específico, nós não temos uma imunidade nesse 
sentido, mas temos uma hipótese de não incidência por determinação 
do próprio constituinte. Ou seja, não se tributa, se excluiu da 
incidência do Imposto Sobre Serviços, exclui-se as exportações de 
serviço para o exterior. Portanto, nós temos aí uma situação em que 
necessariamente há de haver um tomador do serviço no exterior; e se 
não há um tomador de serviço no exterior, não se pode falar 
efetivamente de exportação de serviço, e há de ter um prestador de 
serviço para o país. E isso significa, portanto, que, se esse tomador vai 
utilizar esse serviço para qualquer outra finalidade, ou, inclusive, para 
que ele possa ter depois a aplicação aqui no Brasil, é irrelevante. O que 
importa saber é se esse tomador de serviço está no exterior e se o 
prestador de serviço está aqui no Brasil. É assim que eu colocaria essa 
questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João. 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu só queria perguntar ao 
Schoueri, perguntar não, pedir que ele avançasse um pouquinho mais 
na explicação dele, examinasse o caso da turbina do avião que foi 
consertada aqui no Brasil. Então você acha que houve exportação de 
serviço no caso do conserto da turbina? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Pelas informações que nós temos do caso 
concreto da turbina, a turbina ficou pronta aqui. Aqui terminou o 
serviço, então não houve exportação de serviço. É assim, neste caso 
concreto em que havia apenas o serviço de conserto de turbina e não 
havia o serviço de fornecimento de um avião. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas o parecer da consultoria da empresa 
offshore não foi terminada aqui? Não foi completada aqui no Brasil 
também? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Não. Mais uma vez, eu queria uma turbina 
pronta. Eu estou entrando no mérito... Nós sabemos, não conhecemos o 
fato, mas pelo o que eu entendi foi contratada uma turbina, não um 
avião. Se tivesse sido contratado só para avançar, não a turbina, mas 



sim um avião voando, e para o avião voar eu tivesse trazido turbina 
para cá, a turbina funcionasse, mas isso não fosse o serviço, o serviço 
fosse pôr o avião voando, então a turbina voltasse, o escopo do serviço é 
o avião voar, seria adverso. Então depende do que foi contratado. A 
contratação é: Eu quero uma turbina funcionando, e a turbina estava 
funcionando aqui, então o serviço foi concluído aqui. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas, desculpe insistir, mas qual é a 
diferença entre o contrato de assessoria e consultoria para a empresa 
offshore que foi concluído e terminado aqui no Brasil, e depois foi 
entregue, pronto para a empresa offshore no exterior? 

Oradora não identificada: [pronunciamento fora do microfone] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Espera aí, vamos pela 
ordem aqui. Tem duas pessoas na sua frente. Hélio. Onde está o 
microfone? Hélio, depois você já passa para trás, o Luís Carlos. Por 
favor. 

Sr. Hélio Barthem: Hélio Barthem. Eu gostaria de colocar dois pontos 
diferentes. Em relação à questão da conclusão do serviço, eu acho que 
eu concordo absolutamente com o que está sendo colocado pelo 
professor Schoueri, na linha de que o resultado está atrelado ao utility 
que esse serviço gera, ou seja, basicamente o benefício pelo qual esse 
serviço é implementado. Então, a diferença que eu vejo com relação à 
questão do contrato é que de certa forma a decisão sobre o investimento 
vai ter tomada lá fora. Quanto à turbina não, de fato o avião só voa se a 
turbina estiver pronta aqui no Brasil. Acredito que a gente vá cair num 
casuísmo invariavelmente, porque vai ter que avaliar a conclusão de 
cada hipótese que está sendo avaliada. Mas, nesse caso específico, eu 
estou absolutamente de acordo. Agora, o que eu queria explorar um 
pouquinho mais só, em relação às definições de imunidade, exoneração 
tributária, imunidade com reincidência nesse caso, é que embora eu 
também concorde a linha de que se trata de uma imunidade, e pelo fato 
de que há um comando constitucional, uma ordem constitucional para 
que seja cumprida pela lei complementar, eu vejo também que o mesmo 
dispositivo constitucional que determina a lei complementar tratar, 
excluir as exportações do campo de incidência do tributo, ela também 
traz essa referência, sob o mesmo comando normativo, para a 
concessão de isenções de benefícios fiscais e alíquotas mínimas e 
máximas. E aí, quando a gente diz que a constituição praticamente 
determinou ao legislador complementar que trate da existência do 
tributo propriamente dito através desse tipo de comando, ela não fez, a 
lei complementar não andou com as questões relativas ao controle de 
isenções e benefícios fiscais, e ela não andou com relação à alíquota 
mínima, e isso acabou sendo tratado posteriormente, por meio do ato de 
disposições constitucionais transitórias, sob a conotação de que 
enquanto a lei complementar assim não definir, a alíquota mínima será 
de 2% e não serão concedidas as isenções ou quaisquer tipo de 



benefício fiscal. Então, o que eu estou enxergando aqui? São dez anos, 
estamos indo para o 11º ano relativo à Lei Complementar 116, e até 
hoje essas determinações constitucionais não foram cumpridas. E, 
nessa linha, tendo em vista que a questão das exportações fica 
exatamente no mesmo dispositivo, a pergunta que eu faço é se não há 
de certa forma uma liberdade ao legislador, foi concedida uma liberdade 
ao legislador complementar, que é um pouco mais ampla do que essa 
que a gente está concluindo aqui na Mesa. Muito obrigado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou seguir a ordem aqui 
das solicitações de palavra, mas eu vou fazer uma sugestão aqui para 
os próximos que falarem. Se nós começarmos a tratar de caso concreto, 
nós podemos nos enredar. Eu acho que o Marcos trouxe o caso concreto 
porque é um julgamento, e serve evidentemente, caso concreto serve de 
exemplo até para nós entendermos. Mas eu acho que nós deveríamos 
fixar um conceito aqui. Se nós não tivermos uma linha conceitual, nós 
não vamos resolver os casos concretos, ou nós vamos dizer: Ah, eu acho 
que está certo, e não vamos dizer por quê. E, de repente, vamos aplicar 
conceitos diferentes, pressupostos diferentes para saber, afinal de 
contas, o que é resultado obtido e realizado. Luís Carlos. 

Sr. Luís Carlos: Bom dia a todos. Fazer algumas observações, primeiro 
em relação à categoria de exoneração, eu também concordo com o 
professor Schoueri, até pelo mesmo raciocínio de exclusão. O Dr. Plínio 
falou em não incidência, mas me parece que a não incidência, ela é 
sempre, fica naquele campo residual por exclusão; a não incidência 
seria a não conformação de uma hipótese concreta no aspecto material 
do fato gerador. E, no caso concreto, o campo de não incidência, ou 
seja, o campo residual ficaria naquilo que não é considerado uma 
prestação de serviço. E, no caso da exportação de serviço, não, você tem 
um serviço, o serviço, ele é prestado no exterior, que pode ser 
discussão, desqualificar(F) a exportação ou não, mas ele, em princípio, 
ele é um serviço, inclusive ele estaria na materialidade, mas houve uma 
exclusão, e ainda ele entrou na questão semântica. Quando se tem uma 
norma, um termo “excluir”, daí já existe uma pista que não se trata de 
uma incidência, ou bem isenção ou bem imunidade. Aqui parece ser 
uma imunidade, apesar de que têm alguns elementos [ininteligível], eu 
acho que não conseguiria comparar com todas as imunidades, mas me 
parece ser a hipótese de uma imunidade que existe a maior liberdade 
para o legislador complementar discipliná-la. Existem outras também, 
por exemplo, do próprio CTN, disciplina imunidades, no conceito das 
sociedades sem fins lucrativos, a questão de não distribuir lucro, se não 
me engano está no CTN e não na Constituição, então não há inédito na 
lei complementar detalhar a imunidade e tornar a imunidade 
operacional, mas acho que esse caso é onde houve a maior delegação, a 
maior delegação constituinte no legislador complementar. Em relação à 
proposta do professor Ricardo é muito difícil definir um conceito de 
exportação de serviços que saia do casuísmo. É bem... talvez o desafio 
seja tentar extrair uma regra, um conceito de exportação de serviços em 



relação a cada item da lista, se verificar, cada item tem a sua 
peculiaridade, tem o tipo de serviço, em relação a cada item da lista 
você vai ver que extraiu uma regra aí de exclusão, conforme os critérios 
da lei. E, para terminar, uma opinião, eu acho que 95, 99% dos casos o 
resultado dos serviços se confunde com o tomador de serviço; ou mais 
do que isso, tem um outro conceito que não é tão inovador muito 
importante, o conceito de beneficiário do serviço. O beneficiário nem 
sempre é o tomador, você pode verificar, tem o caso de prestação de 
serviço e garantia, o tomador e o beneficiário são pessoas distintas, mas 
em grande maioria dos casos se confunde, sim, mas não sem que 
vários... existirão casos em que o tomador.... O tomador é uma pessoa, 
e o tomador está num determinado local, e o resultado ocorre em outro 
local, talvez no caso da turbina seja um exemplo disso. Mas um outro 
caso, por exemplo, é de um serviço de hotelaria, em que um tomador 
estrangeiro, e o executante toma o serviço aqui no Brasil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Mesa está solicitando a 
prioridade aqui para falar. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu não sabia que era para prioridade, mas 
eu vou usá-la para tanto em alguns aspectos. Primeiro eu vou começar 
pelo fim. Cuidado, Luís Carlos, quando você fala que é muito difícil, 
porque você começou a gerar um sorriso do Zilveti. Quando você gera 
um sorriso do Zilveti significa que ele vai [ininteligível], ele vai cair como 
uma loucura chamada tipicidade, ele vai falar que o raciocínio é 
tipológico e que depende do caso concreto, e que eis a prova - dirá o 
[ininteligível 0:48:21]- eis a prova de que não é possível a subsunção em 
matéria tributária. Então, cuidado que você deu para ele tudo. Então, 
vamos chegar direto dizer o seguinte: Luís Carlos, o conceito nós temos 
com muita clareza, ou seja, o conceito é: dê-me o resultado, eu te darei 
a incidência. O problema que nós temos é um passo adiante, que é 
verificar onde se deu o resultado. Eu posso ter dúvidas sobre a situação 
fática se o resultado estava aqui ou lá, mas a resposta é sim ou não. 
Então, só para digerir tal problema, ou seja, nós temos... Para não ter 
dificuldade naquele caso concreto, dadas as circunstâncias, afinal o 
resultado aqui ou lá, mas não vamos cair na tentação de falar: Ah não, 
é aqui ou lá ao mesmo tempo, então tanto faz tributar ou não tributar 
entre os dois. Não é assim, vamos... só para evitar o problema. Agora, 
segundo ponto, segundo ponto, Plínio, por favor, vamos também parar 
com essa ideia de que imunidade, competência são temas que começam 
e terminam na Constituição, porque isso não é verdade. Ou seja, 
pegando a questão da competência, para ser muito mais claro, 
imunidade nada mais é, como técnica, que uma definição negativa de 
competência. Isso é, se é conhecido, a gente não precisa ficar falando 
isso; e uma e outra, ele pode depender de lei complementar e muitas 
vezes dependem de lei complementar. Eu tenho situações, e vamos 
pegar no caso da competência para ser literal, ISS, ICMS e o meu 
mecânico que trocou o meu óleo. Se alguém tiver a ousadia de dizer que 
isso não é um serviço ou que isso não é venda de mercadoria, mentiu. E 



era necessário uma lei complementar sim, que, dada a possibilidade de 
um ou de outro, porque aí sim eu tenho tipos, aí sim eu tenho tipos, 
que a lei complementar cumprisse o seu papel de dizer: Olha, até aqui é 
ISS, a partir daqui é ICMS. Sem lei complementar não dá. Então, o fato 
de eu ter uma imunidade para exportação e, ao mesmo tempo, dizer: Lei 
complementar, diga-me até onde vai a exportação? Porque eu terei 
situações que podem ser e não podem ser. Lei complementar, diga o que 
é exportação, se qualquer requisito fundamental ou não, não tira dessa 
circunstância o seu status de definição negativa de competência e, 
portanto, de imunidade. Eu tenho uma imunidade, que eu chamo 
técnica, uma imunidade cuja raiz é a Constituição, mas o constituinte 
toma a sabia decisão de dizer: Olhe, considerando que pode não haver 
muita clareza até onde vai a exportação, lei complementar, você defina o 
que eu determinei, mas isso não tira, não tira do campo do grande 
status de definição negativa de competência, imunidade. Portanto, é 
imunidade sim, e vamos evitar qualquer outro tipo de classificação. Dar 
à lei complementar o seu digno papel não significa tirar-lhe a natureza 
de imunidade. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. O sorriso veio 
agora. 

[Risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu não vou comentar, a minha defesa foi 
dada pelo próprio algoz. É muito bacana isso, porque o Schoueri é um 
adepto do tipo, mas ele não aceita isso. Ele preso na gravata. Mas ele 
vai chegar lá. O ajuste axiológico não é antipositivista, antes que o 
Bianco se ofenda também comigo, meu querido amigo. O ajuste 
axiológico é necessário em qualquer sistema tributário positivista. Esse 
ajuste axiológico é determinado pelo legislador, naturalmente, dentro da 
ordem tributária, do sistema tributário, e esse ajuste axiológico não 
pode ser feito, se não caso a caso. O ajuste axiológico, ele precisa ser 
feito caso a caso, senão nós teremos um caos legislativo, que é o que 
vivenciamos hoje. Todo mundo quer lei, lei para tudo. Então lei para 
fazer ajuste axiológico faz com que o nosso sistema tributário seja 
incompreensível sob a ótica positivista, uma sobreposição de leis, e leis 
que explicam leis, e confundem o destinatário da norma, que é o 
contribuinte. Um ajuste axiológico, falando do Rolim, duas semanas 
atrás, tratando com bastante propriedade da contribuição para o INSS, 
veio na semana passada, com solução de divergência do INSS, sobre o 
INSS, estabelecendo como deve ser, qual deve ser aquele beneficiário 
efetivo do INSS sobre a receita, ou seja, em substituição ao INSS sobre 
a folha, exoneração da folha, e quem deu reajuste axiológico? Em que 
me consta não foi o Parlamento, com todo o respeito. Não é dado a nós: 
Vamos ao Parlamento, vamos com faixas para o Congresso Nacional 
para que o legislador faça o ajuste axiológico. Ele nem é competente 
para isso, ele nem conhece, ele não é afeto à questão tributária, ele 
jamais conseguirá, e isso em qualquer jurisdição, principalmente como 



eu, que critiquei um pouco o posicionamento do Roberto Ferraz. Na 
França isso nunca aconteceu. Então, um livro do Jerome Vendome(F), 
que fala sobre o Positivismo na França... Eu vou doar, eu tenho dois 
volumes, eu vou doar aqui para a biblioteca, trazer semana que vem. 
Ele demonstra como o sistema francês, positivista, o ajuste axiológico é 
feito pelo aplicador da norma, pelo Fisco, sem quebra do sistema, sem 
loucura. Não há uma loucura tipológica, mas se essa é a loucura, mais 
louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mara. 

Sra. Sandra Mara Rossetti de Paula: Eu só queria falar a respeito do 
negócio da turbina, era uma manutenção da turbina. Então esse bem 
veio para cá como uma importação, uma exportação temporária e 
voltou. Eu estava lendo a regra aqui do imposto não incide sobre as 
exportações de serviço para o exterior, e quando fala a complementação 
do Parágrafo Único, ele fala: “Não se enquadra no disposto do Inciso I os 
serviços desenvolvidos no Brasil." Então, o que ele está contrapondo 
aqui? Serviços prestados no exterior? Ou seja, são prestados no 
exterior, já estão dentro da norma. Ele está excepcionando aqueles que 
forem prestados aqui. Então, ele já está definindo o local da prestação 
de serviço. E ele excepciona como regra, o resultado. Se ele excepciona 
o resultado, dizendo que não importa o pagamento aonde seja feito, 
esse resultado não seria, eu acho, que no bem propriamente dito, 
porque se o local da prestação de serviços fosse importante já estaria, 
eu acho, que definido na regra. Então ele está, estaria claro que 
necessariamente seria exportação quando fosse prestado fora. Quando é 
prestado aqui é que o resultado tem que ser aferido. Mas que resultado? 
Porque, dependendo do caso, o resultado está propriamente no bem ou 
no serviço em si que vai para quem é o beneficiário desse serviço. 
Então, o resultado é para ele. Se fosse o resultado do serviço, sempre 
seria aqui, porque o bem vai estar aqui, ou o serviço vai estar aqui, ou 
iniciado aqui. Por exemplo, quando você faz um software, desenvolve 
um software e manda por download para quem vai usá-lo, o serviço, 
onde está o resultado? Onde está essa aplicação? Quer dizer, o que é o 
resultado? Eu acho que é aqui a dificuldade de se definir. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só uma coisinha simples. Mara, será que 
nós não estamos tendo uma característica a ser considerada, porque 
você está olhando um serviço sobre um bem, e o legislador está falando 
em serviço em geral, que pode ser sobre um bem ou pode não ser sobre 
um bem. Talvez, o que você possa provocar... Então, por favor, só para 
teste - então teste numa hipótese - que um serviço realizado sobre um 
bem o resultado acaba se confundindo sim com o local onde está o bem, 
afinal de contas o serviço é sobre um bem, ou seja, eu tenho um critério 
físico, um bem, mas o legislador trata de hipóteses também que serviços 
não são sobre um bem, e o caso que nós começamos hoje, que é o caso 
de um fundo, eu não tenho o bem sobre o qual é feito o serviço. Então a 
identidade local do desenvolvimento do serviço e local do resultado já 



não existe. Então, proposta, por favor, que nós cogitemos, que sendo 
sobre um bem, o local onde o serviço é desenvolvido é também o local 
onde se dá o resultado, já que o resultado se encontra no bem. 
Proposta, por favor, para testar. E na hipótese contrária, não. Mas é só 
um teste, por favor, não estou condicionando, eu só quero testar essa 
hipótese. 

Sra. Sandra Mara Rossetti de Paula: Schoueri, o meu entendimento 
não é que a turbina, por se um bem e estar aqui, ela vai ser... só porque 
o serviço é finalizado aqui, o resultado é na turbina e é no bem, o ISS é 
devido aqui, para mim não é. Porque o bem, ele vai ser utilizado no 
avião, uma turbina não anda sozinha. Ela pode funcionar, mas ela não 
anda sozinha, ela tem uma finalidade. Então, eu entendo que não é... é 
o resultado do serviço, porque o serviço é uma obrigação de dar, de 
fazer. Aliás, de dar não, de fazer alguma coisa. Então, a contratação de 
uma manutenção é um serviço, aplicado num bem. Agora, o resultado 
desse bem, o bem não é nem brasileiro. O bem, ele só veio para cá para 
ser possível de ser. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos suspender a 
discussão da turbina, porque nós caímos de novo numa situação 
específica, e nós já estamos vendo que temos opiniões conflitantes. 
Bianco, você vai falar de turbina? 

Sr. João Francisco Bianco: Então não vou falar mais. 

[Risos]  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A pergunta não é o caso concreto, eu 
propus uma coisa bem diferente, uma regra que nós testássemos em 
qualquer situação, não precisa ser turbina ou não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que você propôs um 
critério e aí voltamos à turbina. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso eu propus, mas não defendi o critério. 
Eu gostaria de ouvir aqueles que se manifestassem se seria viável 
relacionar quando o serviço é sobre um bem, o local do desenvolvimento 
do serviço confunde-se com o local do resultado do serviço. No outro 
caso não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Só para todos que estão 
pedindo a palavra ansiosamente, eu vejo aqueles olhares ansiosos, e eu 
não tenho o poder de dar ou não dar. Eu vou relacionar a lista pela 
ordem, se eu não estou enganado.  

Sr. João Francisco Bianco: Turbinar a discussão.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Plínio, também não tenho 
direito nenhum de falar não, porque ele já está com o microfone na 
mão. O próximo é o Paulo Bonilha, o Jimir e o Luís pediu de novo. Eu 
queria falar, mas eu fico para depois. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Plínio. Eu acho que a gente deveria 
estabelecer uma pequena distinção aqui quanto à natureza do serviço. 
Se nós estamos falando de serviço estritamente imaterial, digamos, de 
natureza intelectual, ora, se eu tenho um tomador desse serviço no 
exterior, um contratante no exterior, é claro que nós estamos falando 
aqui de uma exportação de serviço de natureza imaterial, intelectual. 
Agora, há uma outra situação em que o serviço pode estar sendo 
prestado sobre um bem e aí eu também coloco a questão da seguinte 
maneira, se esse bem está aqui e é exportado, não é exportação, ora, se 
esse serviço é prestado aqui sobre esse bem que se destina ao exterior, 
não será exportação de serviço também? É isso que eu colocaria. Agora, 
se esse bem, esse serviço é contratado do exterior para ser executado no 
Brasil e aqui ser implementado, inclusive a utilização do resultado no 
Brasil, claro que nós não teremos exportação de serviço, mas 
simplesmente um pagador do exterior fará um prestador do serviço no 
Brasil que aqui ficará sem exportar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Sr. Presidente, eu acho que a 
minha observação eu acho que fica um pouco fora, porque eu acho 
importante a observação da Mara sobre entrega da coisa e resultado. O 
Direito Civil que trata do contrato de prestações de serviço nos fala em 
resultado, fala-se em entrega da coisa, entrega(F) para o usuário do 
serviço, o resultado que nós... aqui eu estou falando já na nossa 
linguagem tributária. Vai aparecer naquele momento. Então, na 
verdade o que eu quero colocar é o seguinte, o resultado aparece no 
Direito Tributário o que muitas vezes a prova da entrega está no 
exterior. Então, resultado é uma prova indireta da entrega, a meu ver. 
Aquele exemplo da empresa hoteleira que faz o empreendimento no 
estado da Bahia, isso está na jurisprudência também, e foi feito um 
contrato dentro dos problemas dos serviços todos, tinha um projeto, um 
campo de golfe, que foi feito por uma empresa da França, francesa. 
Esse serviço ocorreu lá, só que notem o seguinte, primeiro, esse serviço 
precisou de elementos de serviços feitos no Brasil como levantamento 
topografia, etc, etc. Os serviços preliminares. Então o que acontece? 
Quando foi feito efetivamente, as obras foram realizadas, aparece o 
resultado daquele projeto francês. Então uma coisa é um projeto que 
terminou, foi entregue na França, praticamente, mas o resultado 
aparece aqui. E a prefeitura da Bahia, prefeitura ou estado, o estado da 
Bahia, não, prefeitura cobrou o ISS e ganhou na justiça relativo a isso. 
Então, o que eu queria salientar é isso, a diferença entre entrega, no 
campo do Direito Civil, entrega resolve o problema, no campo do Direito 
Tributário não. Eu preciso também ter provas da entrega, e tem casos 



que, de um país para o outro, só o resultado é que vai materializar a 
ocorrência da prestação de serviço. Então esse exemplo da Bahia me 
parece ilustrar bem essa questão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. Depois 
[ininteligível]. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Importação de serviço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A provocação do Schoueri sobre o serviço 
ser sobre o bem. Presta serviço sobre um bem, não é isso, Schoueri? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: É, proposta, é como tentativa. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Uma aproximação. É um ajuste 
axiológico [ininteligível]. Esse ajuste axiológico para se aproximar, se 
aproxima de algo que, do núcleo, não é? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu chamaria de uma conceituação. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, o fato é o seguinte, é irrelevante do 
ponto de vista do resultado econômico, se o serviço é sobre um bem ou 
não. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mas nesse ponto, só para esclarecer, eu 
estou muito claro, o resultado econômico é irrelevante, eu não vou olhar 
para o balanço. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, o que importa para a classificação 
de importação de serviços é justamente que se dê o resultado aqui. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Sim. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Agora, esse resultado é econômico? 
Então, em termos de ajuste não é de entrega do serviço, não é, como o 
professor Bonilha esclareceu, não é sobre a ótica do Direito Civil. O que 
importa para o fisco e o que importa para o legislador complementar é o 
resultado econômico, não resultado de, é o resultado de mais valia, você 
quando efetiva. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Resultado é prova, Fernando. 
Prova, prova da ocorrência da entrega. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu acho que aí não, eu não considero 
esse resultado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Vamos debater né? Vamos debater. Eu 
discordo [ininteligível]. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Jimir. Eu quero falar, 
depois eu vou falar, depois do Jimir. 

Sr. Jimir Doniak: Jimir Doniak. Bom dia. Pensar também numa outra 
hipótese, e o que me pareceu é o seguinte, a constituição meio que 
delegou de uma forma mais ampla para a lei complementar por conta 
da dificuldade de saber o que é exportação de serviço. E aí veio a lei 
complementar e me parece que ela poderia ter simplesmente colocar de 
uma maneira mais fácil que é exportação de serviço, como um tomador 
está no exterior, quando o pagamento se dá no exterior. E não, optou 
por uma redação mais rebuscada, diferente, dizendo que quando o 
resultado aqui se verifica não seria o caso de se ter a imunidade. Eu fico 
tentando imaginar o porquê que assim foi tratado pelo legislador para 
tentar por esse outro caminho estabelecer um critério, e me parece que 
o motivo disso era para evitar a chamada exportação de tributos, para 
dar competitividade aos produtores, mercadorias brasileiras. Então, eu 
fico imaginando porque, quando o resultado aqui se verifica, se o 
resultado aqui se verifica é quase como se não houvesse uma outra 
opção para o importador no exterior, senão contratar um prestador de 
serviço aqui no Brasil. Então um exemplo daí do guia turístico aqui no 
Brasil, certamente o resultado se dá aqui, não se contratará 
inicialmente um guia turístico de um outro país para vir aqui prestar o 
serviço de guia turístico no Brasil, se contrata um nacional aqui, o 
resultado daí se dar aqui, não há o benefício. Já numa outra situação, 
como o exemplo dado de uma pesquisa médica, poderia se contratar 
diversos institutos, diversos hospitais, em vários locais do mundo para 
realizar a pesquisa, e daí, portanto, um determinado contratante 
digamos lá nos Estados Unidos e acaba optando pelo Brasil e se 
houvesse daí uma tributação, uma exportação de serviço nessa 
situação, tiraria competitividade, portanto, daí o legislador numa 
situação como essa retira a tributação. Já o exemplo daí da turbina 
para colocar daí a prova, chegaria por esse critério com um resultado 
um pouco distinto do que foi proposto pelo professor Schoueri. Ora, se 
há o conserto da turbina se dá aqui no Brasil, mas é para um avião que 
é utilizado em viagens internacionais, é utilizado em outros países, há 
sim daí o beneficio, porque poderia ser contratado esse conserto de uma 
turbina em diversos locais do mundo, e é contratado aqui no Brasil, 
deve ser dado assim um tratamento mais benéfico. Já adversamente, se 
é inclusive um contratante no exterior, uma empresa de linhas áreas 
estrangeiras, mas que utiliza essa aeronave aqui no Brasil, aí haveria 
tributação porque o resultado se dá aqui. Então, se eu, me prezo numa 
tentativa de outro critério e vai mais ou menos na mesma linha, mas 
iluminado pelo objetivo do constituinte e do legislador. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só sugerir que 
nós pensássemos um pouquinho diferente do que está sendo pensado 
aqui na busca de um conceito. Não vejo muita importância de saber se 
o motivo do constituinte foi tornar o produto brasileiro, serviço 
competitivo, baratear, enfim, acho esses aspectos são da política 



tributária. Eu queria sugerir duas coisas, que nós pensássemos que 
existe uma mega de imunidade, a exportação, ponto final. Exportar 
significa tirar de um lugar e levar para outro, no caso aí passar a 
fronteira brasileira para outro lugar, exporta o serviço. Evidentemente 
que já se excluiu aí o serviço totalmente prestado no exterior, porque 
não tem exportação nenhuma, ainda que um contribuinte brasileiro. 
Um residente no município de São Paulo se vai para o exterior e lá faz 
alguma coisa não está exportando. E nós temos que ver o Parágrafo 
Único pelo lado negativo. O Parágrafo Único é a definição do que não é a 
exportação, porque ela diz que não se enquadra no disposto(F) no Inciso 
I, quer dizer, não se enquadra no conceito de exportação. E ela fixa 
alguns elementos de exclusão. Vejam como é importante a distinção dos 
três elementos que aí estão, serviços desenvolvidos no Brasil, cujo 
resultado aqui se verifique, e aí vem o pagamento que seja feito por um 
beneficiário no exterior, quer dizer, não é relevante para a exclusão o 
fato do pagador, que eu estou tomando aqui como tomador, não aquele 
que faz o pagamento que pode ser um banco que vem fazer um 
pagamento, ou um terceiro, não, é o tomador do serviço ele, não é 
relevante que ele seja... o pagador seja domiciliado no exterior, eu tenho 
para usar então o exemplo, o turista brasileiro quando consome serviço 
aqui no Brasil, não há exportação de serviço. Agora, o importante é, o 
que está excluído do conceito de exportação? Serviços desenvolvidos no 
Brasil. E cujo resultado aqui se verifique. Essa é a negativa da 
exportação. Serviço desenvolvido no Brasil, sozinho não significa nada, 
porque eu posso desenvolver todo o meu serviço e guardo comigo, eu 
estou com o serviço pronto, eu desenvolvi inteiramente aqui. Agora, por 
isso que vem o acréscimo, que na minha maneira de ver, é cumulativo, 
o serviço tem que ser, o resultado tenha que ser aqui desenvolvido. Se 
ele for totalmente desenvolvido no Brasil e o resultado for aqui 
desenvolvido, não tem exportação. Agora, eu posso desenvolver todo o 
serviço aqui e fazer entrega do serviço lá fora. O que eu faço com um 
serviço que eu prestei? E eu estou olhando para o meu serviço ou para 
o resultado do meu serviço, tem um belíssimo parecer médico e fico, 
puxa, como eu sou um excelente pesquisador e daí, né? O serviço é 
uma relação bilateral, e o resultado dessa relação bilateral se completa 
quando o serviço é entregue. Esse resultado não é: ah, bom, tem o 
hospital no exterior que usou uma técnica de cirurgia num cliente 
brasileiro que fez eu operar o exterior. Ele vai trazer o corpo dele para 
dentro do Brasil e vai usufruir a saúde recuperada aqui dentro do 
Brasil. Esse é um resultado, mas não é esse resultado que a lei está se 
referindo, está se referindo ao resultado imediatamente derivado do 
serviço, do serviço prestado para alguém. Pode ter sido prestado aqui, 
mandado para fora, isso é melhor tipo de exportação, mas de repente eu 
posso esse mesmo desenvolvedor dessa técnica ele pode ter ido até o 
exterior para lá acompanhar o aprendizado da técnica, como nós temos 
situações diversas de importação de serviços técnicos, que muitos 
técnicos vêm para cá. Então, para mim, eu acho que o importante é o 
serviço cujo resultado se verifique é a entrega do resultado, o uso do 
serviço. Tem que ser no exterior, porque se for aqui dentro não tem 



exportação, ainda que usado por um não residente aqui. Então eu 
sugeriria que, você acha que é difícil conceituar, Luís, mas eu acho que 
a gente tem que ter os pontos referenciais. Luís. 

Sr. Luís Carlos: Eu vou fazer uma observação sobre o critério, um dos 
critérios, proposto pelo professor Schoueri sobre serviço realizado sobre 
um bem. Eu vejo um problema, porque o serviço, mesmo o serviço 
realizado sobre um bem ele pode ser feito totalmente de forma remota. 
Então você cria um complicador, o serviço ele está, o bem ele está em 
um determinado local, mas toda a prestação de serviço foi feita num 
outro local, então você teria que ver muitos detalhes para aplicar esse 
critério. Então eu em princípio descartaria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Schoueri. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu estou gostando muito dessa reunião 
nossa porque nós estamos pensando e pensar sempre significa evoluir. 
E o Jimir trouxe um elemento que me fez pensar um pouco, também 
Jimir, avançando naquilo que você dizia, me permita [ininteligível 
1:17:30] contrariando um pouco do que você disse, porque eu acho sim 
relevante conhecer, o que o constituinte está fazendo ali, e é o princípio 
do destino. Eu queria só avançar um pouco nessa nossa reflexão para 
tentar lembrar que nós estamos falando de tributos sobre o consumo, 
sobre o que a gente chama renda consumida. Tributação simples sobre 
a renda, a gente sabe, eu posso tributar a renda no momento que ela é 
auferida, eu chamo isso de imposto de renda, ou no momento que eu 
emprego aquela renda, eu chamo tributos sobre consumo, eu tenho 
uma renda consumida. Então a pergunta para a interpretação do 
resultado não passa a ser local do consumo, e eu vou perguntar-me o 
que justifica a tributação do consumo, eu muito provavelmente eu vou 
cair numa ideia de mercado, no local do mercado, ou seja, por que 
aquele estado pode tributar o consumo? E existe uma teoria bastante 
conhecida e empregada para explicar toda a tributação do consumo que 
a [ininteligível] da equivalência do mercado, ou seja, existe um estado 
que oferece condições pró consumo, isso justifica aquilo que os antigos 
chamavam de pertença econômica, uma relação com o mercado. Existe 
algum mercado onde o consumo acontece e o estado que assegura a 
existência daquele mercado, que dá condições para aquela relação 
jurídica de tributar, ou seja, Jimir eu estou pegando a sua ideia e indo 
um pouco ainda adiante para tentar interpretar resultado, não no seu 
sentido físico, não no seu sentido, Fernando, pessoal e econômico, mas 
no seu sentido de local do consumo, local, ou seja, o Estado local, 
aquele local que assegurou a própria relação de consumo, onde a 
relação de consumo aconteceu. Oi?  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: [ininteligível] mercado. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Nesse sentido econômico, eu só quero 
evitar, eu estou só evitando econômico, Fernando, fico feliz se sua ideia 



era a mesma, porque poderia alguém mais tarde lendo uma ata de uma 
reunião como essas achar que o econômico seria no sentido pessoal e 
subjetivo de quem efetuou a despesa, que não é o caso até porque a 
dicção do legal é expresso sentido. Então, quer me parecer, e talvez nós 
estejamos caminhando, no local, ou seja, talvez a gente possa trabalhar 
como critério para a relação de consumo, o Estado que permitiu que o 
consumo fosse feito, o local onde a aquela relação de consumo se 
aperfeiçoou. E daí, João, eu posso voltar para questões como a turbina, 
talvez, eu estou propondo uma outra perspectiva e perguntando onde 
ocorreu o consumo, não onde foi desenvolvido, onde houve a relação de 
consumo terminada, qual é o legislador, qual é a lei aplicável aquela 
relação de consumo? E muito provavelmente, nesse caso da turbina, no 
estado brasileiro. E talvez eu tenha outra perspectiva, gente eu estou 
insistindo em uma questão filosófico para a gente trabalhar, se for 
verdade a premissa de que o ISS é um imposto sobre consumo, se for 
verdadeira a premissa e até agora eu, as premissas me parecem válidas, 
de que na tributação sobre o consumo no Brasil se adota o princípio do 
destino, se for verdadeira a premissa de que esta imunidade concretiza 
o princípio do destino, e portanto, a relevância é, não se tributa o 
consumo no exterior, porque se deixa para o estado onde ocorrer o 
consumo, deixar que ele tribute, ao mesmo tempo, é claro, tributa-se 
todo o consumo local que existe entre os dois lados. Então a expressão, 
proposta de novo, assim como o critério passado, eu gostaria que fosse 
amanhã lido como uma mera proposta para debate, eu estou trazendo 
outra proposta para a nossa reflexão e de modo algum a conclusão, que 
nós possamos interpretar resultado como local onde ocorre o consumo, 
e dando passo adiante, critério, mercado, dando passo adiante, relação 
de consumo, identificando a partir do critério jurídico da relação de 
consumo, e do direito aplicável a relação de consumo, um caminho para 
o resultado, uma proposta que sai do Jimir. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom que o Schoueri está chegando nesse 
aspecto do resultado econômico como não, não de quem efetua o 
despenho, não é jamais essa a proposta, a proposta é resultado 
econômico de mercado, considerando que você está trabalhando sobre 
imposto de consumo. Imposto de consumo é historicamente trabalha 
com a noção de mercado. Apenas para a gente ter um ponto, outra 
perspectiva nos debates ocorridos sobre o Caso Amazon, tanto na 
Suprema Corte de Nova York, quanto na Suprema Corte Americana, 
sempre se discutiu o resultado, porque o resultado e o resultado 
econômico, que é o nexus, que eles chamam substantial nexus, certo, 
que é a relação, a gente até discutiu isso algumas vezes com o Schoueri, 
a gente pode chamar de causa da tributação, pode chamar de 
motivação, de fundamentação, ou de nexus, que é a relação, o que leva 
a riqueza a ser do interesse da tributação. Então esse resultado é só 
econômico, mas econômico de mercado, bem esclarecido, e aí estamos 
de acordo. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quem está com o 
microfone? 

Sra. Sandra Mara Rossetti de Paula: Só finalizar, misturando um 
pouco de todo mundo, também a importância [ininteligível 1:23:46] esse 
julgado da turbina, embora a desigualdade. É porque a única decisão 
do STJ, e essa decisão e essa decisão é contra público, eu acho que é 
importante essa colocação. Mas misturando um pouco de tudo, se é que 
eu consegui extrair, olhando [ininteligível] para o professor Ricardo, 
quando ele coloca o resultado imediatamente derivado, no caso conserto 
da turbina, qual foi o resultado que ele bem colocou? Foi para o avião ia 
para o exterior. Se aquela turbina fosse para um vôo nacional, 
analisando a relação de consumo e o resultado imediatamente 
unificado, é isso, não é? E eu concordo, eu acho que a lei 
complementar, a definição aí dá margem a essa interpretação quando 
se trata de serviço intangível, diferente de você analisar a exportação de 
um banco, quando você visualiza um bem. Exportar serviço é 
complicado mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, esse lado da turbina 
eu vou insistir porque é complicado, se eu faço um conserto de uma 
turbina eu sou um.. da TAM e a TAM pega a turbina põe no avião e voa 
para o exterior no mesmo dia, é irrelevante, claro que é. Claro que é 
irrelevante. Agora, se a turbina é utilizada por uma empresa no exterior 
somente dentro do território nacional, em voos locais, e o serviço foi 
feito aqui evidentemente, ainda que viesse o pagamento do exterior e o 
contratante, o dono da turbina está no exterior. Então, a conclusão do 
serviço no sentido de entrega do resultado, aliás, foi falado em outras 
palavras aqui a mesma coisa, eu acho que é o ponto fundamental. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Se me permite um ponto aqui que eu 
gostaria de, avançando, eu acho que nós estamos caminhando muito 
perto. Jimir desculpe, eu vou discordar de você na questão específica, a 
questão de onde foi utilizado mais parte, porque eu estou tendo 
simpatia pela ideia de, ou do meu posicionamento no mercado, ou seja, 
eu posso imaginar uma situação que eu vou ao meu consumidor, isso é 
muito comum, Fernando, no caso da internet, ou seja, que o meu 
consumidor está lá na sua casa e clica alguma coisa e eu chego lá, e eu 
posso imaginar uma outra situação em que eu estou estabelecido aqui e 
que meu consumidor sabendo da minha expertise, vem a mim. São 
situações muito distintas, ou seja, é muito comum em serviço médicos, 
e eu conheço pessoas, pessoas até muito próximas que quando foram 
diagnosticadas com doenças mais sérias foram aos Estados Unidos 
porque ali havia o especialista e queriam ter uma consulta com esse 
especialista. É aquela circunstância que a pessoa foi em busca de um 
serviço, foi ao mercado. Eu tenho outra circunstância em que o 
prestador vem ao consumidor. Então são relações diferentes, a gente 
precisa saber qual é o mercado em que eu atuei, e por isso eu disse 
onde houve a relação de consumo que seriam distintas. Então, me 



desculpa, Ricardo, eu vou concretizar, no caso da turbina, quer me 
parecer que a TAM, a prestadora de serviço que foi aqui, ela estava 
aqui, e um comprador foi buscar no mercado internacional quem seria 
o seu melhor fornecedor, encontrou e veio ao fornecedor. Se isto for 
verdadeiro, a relação de consumo deu-se integralmente no país, e aqui 
se deu o resultado. Insisto, outras circunstâncias é se eu vou para lá, 
ou seja, se eu vou procurar e a internet é uma ferramenta 
extremamente útil, não a única, mas extremamente útil para que eu 
chegue aquele mercado, para que eu tenha presença naquele mercado, 
para que o direito me proteja, o direito que proteja a relação de 
consumo se dê lá. Então eu estou com, gente, eu não quero por posição 
final, até porque eu comecei com critério, mas eu estou tendo muita 
simpatia pelo critério de indagar ou que se protege a relação de 
consumo, dê-me a relação de consumo e eu te darei o resultado, eu 
estou com essa tendência nesse minuto numa Mesa de debate, eu 
quero ouvir opiniões. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É a essência do debate da internet. 
Porque que a polêmica está em Nova York? Porque Nova York é o grande 
mercado, é o grande mercado de consumo de produtos Amazon. Outro 
dia os alunos me perguntaram, mas professor, por que a Amazon fez 
acordo no estado do Alabama e não fez acordo no estado de Nova York? 
Naturalmente porque ele tem interesse no mercado nova iorquino, ele 
não tem interesse no mercado do Alabama, com todo respeito ao 
pessoal, New Orleans, né? Mas o objetivo dele é participar do mercado 
nova iorquino que é um grande consumidor de produtos, e ele se 
defende dizendo, olha, eu não estou clicando no estado de Nova York, e 
o Fisco do estado de Nova York diz: isso é irrelevante, você quer 
participar do mercado e o teu grande consumo, o teu grande mercado, o 
teu nexu, está com o mercado iova norquino. Então não é factível sobre 
a ótica, a perspectiva do Fisco de Nova Iorque que por um questão 
tecnológica, por um questão de aparelhamento, vamos dizer, 
tecnológico, você exclua o Fisco local onde o mercado está interessante 
para a Amazon, por uma questão semântica, por um questão 
conceitual, por um questão que não atende a esta riqueza que precisa 
ser tributada, mesmo que para isso, verificando um pouco o Protocolo 
21 que foi discutido anteontem, mesmo que para isso você tenha que 
até subverter um pouco a lógica do tributo, que é o sale taxes, que 
legalmente está para ser cobrado no local onde se está o fornecedor do 
produto. Então, veja, é tão importante isso, Schoueri, é tão relevante 
hoje na tributação global, a questão do resultado econômico como 
mercado, como mercado de interesse, porque senão você vai ter grandes 
ficções como lucros no exterior, ou como o Fisco americano quer fazer 
que cada acionista de empresa americana seja tributado pelo benefício 
que a empresa tem para pegar riquezas fora de sua jurisdição. Então 
começa a ter uma viagem legal que obviamente não vai senão contribuir 
para a erosão das bases tributárias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A palavra está em aberto. 



Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Posso falar de novo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pois não. Você tem 30 
segundos, eu preciso de 30 para encerrar. 

Sr. Plínio Gustavo Prado Garcia: Olha, eu sei, é o Plínio. Que eu acho 
que apenas uma coisa, nós não podemos confundir imposto de serviço 
com imposto de consumo. Na realidade é claro que todos nós, vamos 
dizer, somos compradores de alguma coisa, mas não quer dizer que 
todos nós sejamos prestadores num determinado serviço. Portanto, 
nessa questão mais uma vez eu volto a dizer, nessa questão da turbina, 
ora, se o avião é avião empresa internacional, que é minha ideia que é 
como se estivesse exportando a turbina, mas com o serviço que está 
sendo feito junto com ela. Então aí a questão, é exportação ou não é? 
Para mim é exportação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Agradeço a presença de 
todos, agradeço o debate que foi muito bom, eu fico, ficamos no 
primeiro tema só da pauta. Marcos obrigado por ter ressuscitado a 
discussão, na semana que vem nós prosseguimos, fica em pauta dois 
assuntos que estavam para a pauta de hoje. Muito obrigado. 

 

  

FIM 

Eu, Nathália Toledo,  estenotipista, declaro que este documento, segundo minhas maiores 
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