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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

“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.” 
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LEI COMPLEMENTAR nº 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.” 
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 O que é o resultado do serviço? 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO IBM (processo administrativo 6017.2015/0002868-0) 

 

Serviço prestado: assessoria e consultoria em informática, administração, 

finanças, vendas e marketing para empresas estrangeiras do grupo. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO IBM 

 

Alegações do contribuinte:  

 

• Local onde o resultado é verificado = local onde ocorre a fruição do serviço. 

 

• O local onde se verifica o resultado do serviço é o local onde se verifica o 

respectivo consumo ou utilização do serviço. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO IBM 

 

Alegações da Prefeitura:  

 

• Há exportação de serviços desde que iniciado aqui e finalizado no exterior 

ou integralmente prestado no exterior. 

 

• No serviço de consultoria, em sendo todo o esforço intelectual (análise, 

cálculos, cenários, soluções, etc) realizado no Brasil, aqui deve ser 

tributado. 

 

• Não há nada no artigo 2º da Lei Complementar nº 116/2003 que diga que o 

conceito de resultado se revele como fruição, utilidade ou aproveitamento. 

 

• O termo “resultado” deve ser interpretado restritivamente, por se tratar de 

uma isenção, não podendo se encaixar a fruição ou aproveitamento 

econômico do produto nesse conceito. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO IBM 

 

Voto do conselheiro relator:  

 

• O termo “resultado” não significa fruição dos serviços ou a determinada 

utilidade que estes possam vir a ter, equivalendo apenas à conclusão do 

serviço. 

 

• Sendo aqui concluído o serviço e estando este finalizado, pouca relevância 

teve o local de sua fruição. 

 

• O artigo 2º da Lei Complementar nº 116/2003 não faz menção ao tomador 

do serviço. Quem pratica o fato gerador do imposto é o prestador do 

serviço. O resultado do serviço deve estar atrelado ao prestador e não ao 

tomador, ainda que este seja o beneficiário dos serviços. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO IBM 

 

Voto do conselheiro relator:  

 

• Somente há exportação do serviço com o efetivo deslocamento de recursos 

humanos e materiais entre os países envolvidos, implicando que, 

necessariamente, ocorra o início da prestação em um país em 

parcialmente, o desenvolvimento e a conclusão da prestação em outro país. 

 

• Não é o envio do produto do serviço para fora do país o que configura a 

exportação. 

 

Decisão: Não restando comprovado o deslocamento de recursos humanos 

para no exterior efetuar a prestação, considero não ter havido exportação dos 

serviços (voto de qualidade). 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR (processo administrativo 2011-0.125.786-1) 

 

 

Serviço prestado: consultoria sobre o mercado de capitais brasileiro a fundo 

de investimento localizado no exterior - elaboração de análises técnicas sobre 

alternativas de investimentos, propondo soluções vantajosas para 

investimentos estrangeiros no Brasil. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

 

Argumentos da Prefeitura de São Paulo:  

 

- esforço intelectual é realizado por brasileiros, em território nacional e com 

base de dados e estratégias condizentes com a realidade financeira 

brasileira; 

 

- O trabalho de consultoria é desenvolvido no Brasil e aqui se finaliza; 

 

- O resultado do serviço se verifica no Brasil, pois o relatório fruto do serviço 

de consultoria é um produto brasileiro de utilidade exclusiva no Brasil; e 

 

- Investimentos em papéis nacionais tem características particulares 

adaptadas ao Brasil. O produto final só tem serventia no Brasil. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

 

Algumas considerações:  

 

- esforço intelectual é realizado por brasileiros, em território nacional e com 

base de dados e estratégias condizentes com a realidade financeira 

brasileira; 

 

O artigo 2º, I e § único, da Lei Complementar nº 116/2003 não impede que 

haja exportação de serviço prestado por brasileiros em território nacional. 

 

Este é, inclusive, o pressuposto da exportação: remessa ao exterior de 

produto/serviço nacional. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

 

Algumas considerações:  

 

- O trabalho de consultoria é desenvolvido no Brasil e aqui se finaliza; 

 

O artigo 2º, I e § único, da Lei Complementar nº 116/2003 não impede que o 

serviço prestado e finalizado no Brasil seja considerado exportado. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

 

Algumas considerações:  

 

- O resultado do serviço se verifica no Brasil, pois o relatório fruto do serviço 

de consultoria é um produto brasileiro de utilidade exclusiva no Brasil; 

 

O relatório fruto do serviço tem utilidade no exterior, pois é o parecer que 

fornecerá elementos ao tomador para que sejam definidas as ações 

estratégicas. É com base no parecer que o tomador do serviço formará juízo 

de valor para a tomada de decisões. 

 

O reflexo da decisão tomada pelo tomador no exterior pode ter ou não 

consequências no Brasil, fato que já está fora do evento “prestação do serviço” 

– desdobramento do evento “análise do parecer”. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

 

Algumas considerações:  

 

- Investimentos em papéis nacionais tem características particulares 

adaptadas ao Brasil. O produto final só tem serventia no Brasil. 

 

A serventia do produto do serviço é auxiliar o contratante a tomar uma decisão 

(investir, não investir, onde investir, por que investir). 

 

No caso de o tomador resolver por não investir no Brasil, o serviço deverá ser 

considerado como “não prestado”? 

 

Nesse caso (opção por não investir), não teria havido o resultado da prestação 

do serviço? 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

Finalização 

do parecer 

(Brasil) 

Análise do 

parecer 

(exterior) 

Tomada de 

decisão 

(exterior) 

Realização 

ou não de 

investimentos 

(Brasil) 

RESULTADO 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

EXECUÇÃO RESULTADO DESDOBRAMENTO 

CONCLUSÃO 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE SÃO PAULO 

 CASO NOOR 

 

Decisão: resultado do serviço corresponde à utilidade – beneficiário imediato 

dessa utilidade. 

 

- Aquele que contrata o consultor – fundo offshore ou seu representante. 

 

- O resultado do serviço, portanto, foi verificado no exterior. 

 

 

As exigências de ISS sobre os serviços prestados foram canceladas. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO GE CELMA – Resp nº 831.124/RJ (2006) 

 

Serviço: retificação, reparo e revisão de motores e turbinas de aeronaves, 

contratados com empresas aéreas no exterior. 

 

Decisão:  

 

• O contribuinte inicia, desenvolve e executa os serviços no Brasil. 

 

• Não há configuração de hipótese em que a atividade é executada no 

exterior. 

 

• Não há exportação de serviços, pois tudo é feito e executado no Brasil. 

 

• Há exportação de serviços quando, por exemplo, determinada empresa faz 

prospecção de petróleo em terras ou águas do exterior, ou uma construtora 

abre e pavimenta estradas ou ergue um ponte em país estrangeiro. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO GE CELMA (2006) 

 

Voto vencido (Min. Teori Zavascki): 

 

Não se pode confundir resultado da prestação de serviço com conclusão do 

serviço. 

 

O serviço é concluído do Brasil, mas o resultado é verificado no exterior, 

quando o tomador instala a turbina no avião. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO GE CELMA (2006) 

 

Analogia com exportação de mercadoria 
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BRASIL ESPANHA 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO GE CELMA (2006) 

 

Analogia com exportação de mercadoria 

 

23 Câmara Japonesa 

BRASIL ESPANHA 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO CPA ENGENHARIA – AREsp 587.403/RS (11/2016) 

 

Serviço: confecção de projeto e anteprojeto de engenharia contratados por 

empresa localizada na França. 

 

1ª instância: Os serviços são executados inteiramente no Brasil, para, só 

então, serem remetidos aos clientes no exterior, ou seja, é aqui que o 

resultado (projeto pronto) se produz, sendo indiferente que a execução do 

projeto (que é serviço distinto) se dê no exterior. 

 

Tribunal de Justiça/RS: Em se tratando de projeto de engenharia civil, o local 

em que se opera o resultado do serviço é aquele em que será, em tese, 

concretizada a obra. Portanto, houve exportação de serviço. 
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO CPA ENGENHARIA (11/2016) 

 

STJ:  

 

• Projeto de engenharia poderá ser enquadrado na hipótese de não incidência 

do inciso I do art. 2º da LC nº 116/2003 quando a realização do trabalho, 

obrigatoriamente, observar técnicas, regras e normas estabelecidas no País 

estrangeiro, independentemente da forma de execução do projeto. 

 

• Deve-se constatar a real intenção do contratante. Quando o projeto, 

contratado e acabado em território nacional, puder ser executado em 

qualquer localidade, a critério do contratante, não se estará diante de 

exportação de serviço. 

 

• O resultado do projeto de engenharia não é a obra correlata, mas a sua 

exequibilidade, conforme a finalidade para que foi elaborado. 25 Câmara Japonesa 



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 CASO CPA ENGENHARIA (11/2016) 

 

STJ:  

 

• A remessa de projetos de engenharia ao exterior poderá configurar 

exportação quando, do seu teor, bem como dos termos do ato negocial, 

puder-se extrair a intenção de sua execução no território estrangeiro. 

 

 

Decisão: a finalidade da execução do projeto corresponde a obras que só 

poderiam ser executadas na França, portanto houve exportação se serviço. 
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PREFEITURA DE SÃO PAULO 

 Parecer Normativo SF nº 2/2016 (26/04/2016) 

 

 

Considera-se “resultado” a própria realização da atividade descrita na lista de 

serviços, sendo irrelevante que eventuais benefícios ou decorrências oriundas 

dessa atividade sejam fruídos ou verificados no exterior ou por residente no 

exterior. 
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PREFEITURA DE SÃO PAULO 

 Parecer Normativo SF nº 4/2016 (09/11/2016) 

 

 

O serviço considera-se exportado quando (i) a pessoa, (ii) o elemento material, 

imaterial ou (iii) o interesse econômico sobre o qual recaia a prestação estiver 

localizado no exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revoga as disposições em contrário do Parecer Normativo SF nº 2/2016. 
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CONCLUSÃO 

Entendimentos sobre o tema: 

 

Argumentos geralmente a favor das Fazendas Públicas: 

 

1) A exportação de serviços pressupõe o deslocamento físico do prestador ao 

exterior; 

 

2) Resultado corresponde à conclusão ou finalização da execução do serviço; e 

 

3) Resultado corresponde aos desdobramentos relacionados indiretamente com 

a prestação do serviço. 
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CONCLUSÃO 
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EXECUÇÃO RESULTADO DESDOBRAMENTO 

Resultado = conclusão Resultado = desdobramentos 



CONCLUSÃO 

Entendimentos sobre o tema: 

 

Argumentos geralmente a favor do contribuinte: 

 

4) Resultado não se confunde com conclusão do serviço; 

 

5) O resultado deve se referir aos efeitos imediatos, e não a desdobramentos de 

referidos efeitos; e 

 

6) A prestação do serviço está (i) atrelada ao tomador, beneficiário efetivo do 

serviço, e o (ii) resultado corresponde aos efeitos imediatos da prestação. 
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CONCLUSÃO 
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EXECUÇÃO RESULTADO DESDOBRAMENTO 

Resultado = efeito imediato 
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