
 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 

 

Valdirene Lopes Franhani 

15/12/2016 

Parecer Normativo nº 4/2016 do Município 
de São Paulo – ISS-Exportação de Serviços 

IBDT – Mesa de Debates 



• CF – Exportação de Serviços 

Art.156.Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

III-serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 

(...) 

§3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei 
complementar: 

(...) 

II-excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. 

• Lei Complementar n° 116/2003 

Art. 2º O imposto não incide sobre: 

I–as exportações de serviços para o exterior do País; 

(...) 

Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no 
Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente 
no exterior. 



Polêmicas 
 

 O que é exportar serviço? 
 

 O que é resultado para fins de ISS? 
 

 Inexistência de definição legal. 
 

Jurisprudência 
 
 CMT/SP – Caso NOOR – Prestação de Serviços para fundo 

Offshore j. 26/10/2012  
 

 STJ – Caso GE Celma – Turbinas de Avião – DJ 25/09/2006 – REsp 
n°831.124/RJ  

 



 Parecer Normativo SF  Nº 4/2016 do Município de São Paulo 

• Objetivo: 

“Considerando a necessidade de divulgar o critério adotado pela Secretaria 
Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São 
Paulo, relativamente à norma excepcionadora da incidência do ISS contida no 
artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, 
reeditada em âmbito municipal no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 13.701, de 24 de 
dezembro de 2003, que dispõe acerca da não incidência do imposto sobre as 
exportações de serviços para o exterior do País; e 

Considerando a existência de divergências quanto ao significado do termo 
"resultado" disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 13.701, de 24 de 
dezembro de 2003, para fins de definição do critério espacial da hipótese 
tributária relacionada à incidência do ISS sobre serviços prestados a tomadores 
domiciliados no exterior do País;” 

 

• Substituição do Parecer Normativo SF Nº 2/2016 do Município de SP. 
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 Parecer Normativo SF  Nº 4/2016 do Município de São Paulo 

 

• Requisitos/Critérios:  

“Art. 1º O serviço prestado por estabelecimento prestador localizado no 
Município de São Paulo considerar-se-á exportado quando a pessoa, o 
elemento material, imaterial ou o interesse econômico sobre o qual recaia 
a prestação estiver localizado no exterior. 

§ 1º O resultado previsto no "caput" deste artigo independe da entrega do 
respectivo produto ao destinatário final ou de outras providências 
complementares. 

§ 2º No caso de serviços de duração continuada, considera-se 
proporcionalmente realizada a prestação dos serviços com o cumprimento 
da sua etapa mensal”. 
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 Parecer Normativo SF  Nº 4/2016 do Município de São Paulo 

 

 O parecer elenca expressamente 4 situações que NÃO configuram 
exportação: 

o De Informática e Congêneres, caso o sistema, programa de computador, 
base de dados ou equipamento estiver vinculado a pessoa localizada no 
Brasil; 

o De Pesquisas e Desenvolvimento de Qualquer Natureza, se a base 
pesquisada se encontrar em território nacional; 

o De Intermediação e Congêneres bem como Serviços de apoio técnico, 
administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres”, se uma das 
partes intermediadas, os respectivos bens ou os interesses econômicos 
estiverem localizados no Brasil; 

o De Administração de Fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-
datados e congêneres, se houver investimento ou aquisição no mercado 
nacional. 
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 Parecer Normativo SF  Nº 4/2016 do Município de São Paulo 

 

 Ônus da prova: 

o Art. 3º Em qualquer hipótese, cabe ao prestador o ônus de comprovar 
documentalmente o cumprimento dos requisitos descritos no "caput" 
do artigo 1º deste parecer normativo, bem como, para os serviços lá 
elencados, a não ocorrência de qualquer das situações impeditivas 
previstas no artigo 2º, sob pena de não se configurar a exportação. 
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 Pontos para Debate: 

 

 Efeitos do Parecer 

 

 Limites 

 

 Legalidade/Constitucionalidade 
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Exportação de Serviços 



 

Muito Obrigada! 
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