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Panorama Constitucional e Lei Complementar nº 116/2003 
 
 
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.      
 
Lei Complementar 116/03: 
 
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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Não incidência x Imunidade x Isenção 

 
• Delegação ao legislador infraconstitucional – hipótese de isenção. 

 
 

• Competência do legislador complementar e não dos municípios. 
 
 

• O imposto não incide sobre as exportações de serviços, mas “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.” 
 
 

• Resultado do serviço - Centro da controvérsia! 
 
 
Prestador /  execução / desenvolvimento  Tomador / fruição / utilidade / RESULTADO 
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Fato gerador do ISS, local da ocorrência deste fato gerador e resultado 
do serviço 

• Materialidade constitucional “serviço” – prestação ou fruição? 

 

• Lei Complementar nº 116/2003: 

 

•  Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, 
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 

 

• Art. 3o  O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:  
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Fato gerador do ISS, local da ocorrência deste fato gerador e resultado 
do serviço 
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1o do art. 1o desta Lei Complementar; 

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa; 

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; 

IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa; 

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa; 

VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos 

serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa; 

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços 

descritos no subitem 7.10 da lista anexa; 

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa; 

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; 

X –   (VETADO)  

XI –   (VETADO) 

XII – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista anexa; 

XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e 

serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; 

XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa; 

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa; 

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa; 

XVI – dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa; 

XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa; 

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa; 

XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista anexa; 

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;  

XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista 

anexa; 

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista 

anexa; 

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa. 
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Dificuldades trazidas pelos municípios 

 

 

 

• Intenção arrecadatória. 

 

• Interpretação que dificulta ou impossibilita a verificação da isenção. 

 

• Esvaziamento das disposições legais e constitucionais sobre o tema. 
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Parecer Normativo 2, de 26 de abril de 2016 - Secretaria 
Municipal de Finanças de São Paulo-SP 

 

 
 
Art. 1° Considera-se "resultado", para fins do disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 
13.701, de 24 de dezembro de 2003 , a própria realização da atividade descrita na lista de serviços 
do artigo 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003 , sendo irrelevante que eventuais 
benefícios ou decorrências oriundas dessa atividade sejam fruídos ou verificados no exterior ou por 
residente no exterior.   
 
§ 1º. O resultado aqui se verifica quando a atividade descrita na referida Lista de Serviços se realiza 
no Brasil. 
 
§ 2º. Não se considera exportação de serviço a mera entrega do produto dele decorrente, tais como 
relatórios ou comunicações, bem como procedimentos isolados realizados no exterior que não 
configurem efetiva prestação dos serviços no território estrangeiro.   
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Parecer Normativo 4, de 09 de novembro de 2016, 
Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo-SP 

• Art. 1° 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.  
 

• Art. 2° Sem prejuízo de outras situações em desacordo com o disposto no "caput" do artigo 1º, não configuram 
exportação de serviços as seguintes situações: 
 

•  I - para os serviços previstos no item 1 da Lista de Serviços - "Serviços de informática e congêneres", se o 
sistema, programa de computador, base de dados ou equipamento estiver vinculado a pessoa localizada no Brasil; 

•  II - para os serviços previstos no item 2 da Lista de Serviços - "Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 
qualquer natureza", se a base pesquisada se encontrar em território nacional; 
 

•  III - para os serviços previstos nos itens 10 e 17 da Lista de Serviços - "Serviços de intermediação e congêneres" e 
"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; 
 

•  IV - para o serviço previsto no subitem 15.01 da Lista de Serviços - "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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Posição dos Tribunais 

 
• Conselho Municipal de Tributos – cenário difícil ainda. Vinculação aos pareceres normativos. 

 
• Tribunal de Justiça de São Paulo – jurisprudência não é pacífica, mas apresenta sinais favoráveis ao 

contribuinte, especialmente quanto a  gestão de fundos de investimento e consultoria e assessoria. 
 

• Superior Tribunal de Justiça – 
 
•  Não existem muitos precedentes sobre o tema. 

 
• Recentemente houve o advento do julgamento do AREsp 587.403, em 18/10/2016, de relatoria do Ministro Gurgel de 

Faria. 

 
• Reconheceu-se exportação de serviços de projeto de engenharia. 

 
• Afirma que o importante é constatar a real intenção do adquirente/contratante na execução do projeto no território 

estrangeiro. 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, salvo se dos termos do ato negocial se puder 
extrair a expressa intenção de sua elaboração para fins de exportação. 

 
• Evolução quanto à antiga jurisprudência, mas um longo caminho a percorrer. 
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