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A reforma do ISS 

aprovada no Senado no 

fi nal do ano passado, 

associada às novas 

regras para exportação 

estabelecidas pelo 

Município de São 

Paulo e ao mais novo 

posicionamento do STJ 

quanto ao tema, promete 

um ano atribulado para 

os prestadores de serviço

Até que a reforma entre 
em vigor, o recolhimen-
to do imposto segue 

a seguinte regra: recolhe-se 
aos cofres do município onde 
se encontra o domicílio da 
empresa; ou seja, no atual ce-
nário, uma empresa com sede 
em São Paulo, mas atuante em, 
digamos, mil municípios, reco-
lheria o ISS devido somente aos 
cofres paulistanos e de acordo 
com a disciplina estabelecida 
por este único município. 

O que a atual reforma pro-
mete é que esse mesmo 
contribuinte passe a recolher 
o ISS para cada um dos mil 
municípios em que atua, 
conforme as regras, códigos, 
guias e alíquotas prescritas 
por cada uma das mil cidades. 
Projetemos uma empresa de 
atuação nacional e teremos 
cinco mil regras, códigos, guias 
e alíquotas diferentes a serem 
observadas.

A retórica é dramática, mas 
serve para provar que os res-
ponsáveis pela elaboração de 
nossas leis são desprovidos de 
qualquer conhecimento da re-
alidade prática das empresas, 
que suas medidas, ainda que 
adotadas em nome da nobre 
causa de se “por fi m à guerra 
fiscal”, possam, em última 
análise, por fi m às próprias em-
presas, tamanha a difi culdade 
operacional gerada.

O aumento de custo é sensi-
velmente notado em empresas 
cuja atividade implica, intrinsi-
camente, na execução de seu 
serviço em diversos municí-
pios, a exemplo das rastreado-
ras de veículos que, num único 
trajeto, podem cruzar centenas 
de cidades. Encontram-se na 
mesma situação os serviços de 
saúde e de cartão de crédito, 
cujo recolhimento tende a 
pulverizar-se em inúmeras 
localidades. 

Espera-se, contudo, que tal 
entrave seja resolvido por meio 
da sistemática da retenção na 
fonte, procedimento com po-
tencial de reduzir sensivelmen-
te a burocracia relacionada 
ao recolhimento do imposto e 
viabilizar as operações das em-
presas nos mais diversos muni-
cípios. Além do deslocamento 
da localidade da cobrança do 
imposto, a reforma institui a 
taxação sobre atividades que, 
a nosso ver, sequer constituem 
uma real prestação de serviços, 
a exemplo de aplicativos e sites 
de streaming como Netfl ix, 
Spotify e Amazon Prime, o 
que representa um potencial 
aumento no custo de tais 
empresas, que, até então, não 
computavam o ISS em seu 
preço, fato que pode levar a 
revisão dos termos contratuais 
junto aos seus assinantes. 

Some-se a esse cenário o “vai 
e vem” legislativo performado 
pela Prefeitura de São Paulo 
que, num espaço de poucos 
meses, foi da “extinção” da 
não incidência do ISS nas 
exportações de serviços ao 
estabelecimento de regras 
nadas esclarecedoras. Em 
abril, a Secretaria Municipal 
de Finanças afi rmou, através 
de seu Parecer nº 2/16, que 
a mera realização de serviço 
em território nacional seria 
sufi ciente para que o mesmo 
fosse considerado como pres-
tado em território nacional e, 
por conseguinte, tributado 
pelo ISS. 

Na sequência, a fi m de re-
mediar o absurdo Parecer nº 
2/16, o Fisco Paulistano reesta-
beleceu a necessidade de que 
se verifi que o local onde são 
irradiados os resultados do ser-
viço (no Brasil ou no exterior), 
sem, contudo, defi nir cada um 
dos critérios (elemento ima-
terial, interesse econômico, 
etc) necessários para tanto. 
Pior, o novo parecer (nº 4/16) 
excluiu uma série de serviços 
(informática, intermediação, 
administração de fundos, 
consórcio, cartão de crédito 
ou débito, etc) das hipóteses 
de exportação, sobre os quais 
incidirá invariavelmente o ISS 
(independentemente do local 
do resultado).

De acordo com tal parecer, 
teríamos a tributação pelo ISS 
no caso de serviço de informá-
tica (help desk, por exemplo) 
solicitada por uma empresa 
estrangeira pelo simples fato 
de o mesmo ter sido desen-
volvido em território nacional, 
ignorando-se completamente 
o fato de o respectivo resulta-
do ser percebido no exterior. 
Em meio a este turbilhão de 
normas absurdas, o STJ reco-
nheceu a não incidência do ISS 
sobre o pagamento de serviços 
prestados por uma empresa 
brasileira a um contratante 
localizado nos França, cuja 
fi nalidade era a elaboração de 
projetos de obras a serem exe-
cutadas no país onde se localiza 
a empresa contratante. 

No referido caso, o tributo 
era exigido pelo Município 
de Porto Alegre com base 
na alegação de que o projeto 
havia sido elaborado no Brasil, 
sendo que outro serviço, o de 
construção, seria desenvolvido 
na França, o que foi acertada-
mente rechaçado pela corte. 
Para os Ministros do STJ a 
análise do projeto deixa claro 
que a sua fi nalidade somente 
poderia ser alcançada na Fran-
ça, o que, ao fi m, alinha-se as 
disposições de legislação de 
regência do ISS. 

Nesse contexto, consideran-
do a importância do julgado, 
bem como o intricado hori-
zonte legislativo de 2017, é 
essencial que os contribuintes 
revisem (contratual e opera-
cionalmente) suas atividades, 
de forma a alinha-las às regras 
constitucionais que as nor-
teiam, não deixando espaço a 
arbitrariedades legislativas ou 
fi scalizatórias que fatalmente 
resultarão em prejuízo às 
empresas.

(*) - É sócio do Braga & Moreno 
Consultores e Advogados.

Thiago Garbelotti (*)

ISS promete 2017 
agitado para empresas

Criação do 
registro 
nacional 
de veículos 
roubados

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou projeto do deputado Co-
vatti Filho (PP-RS) que altera 
o Código de Trânsito Brasileiro, 
com a criação do Registro Na-
cional de Veículos Roubados 
e Furtados (Renaverf) e do 
Registro Nacional de Veículos 
em Depósito (Renaved). Este 
banco de dados fi cará disponí-
vel para consulta para todos os 
cidadãos, por meio eletrônico.

No texto original, o termo 
utilizado para as duas situações 
(apreendidos e furtados ou 
roubados) era Cadastro Nacio-
nal de Veículos Apreendidos 
(CNVA), mas foi alterado pelo 
relator na comissão, deputa-
do Marcelo Matos (PHS-RJ), 
que apresentou parecer pela 
aprovação do texto. Matos 
também propôs em sua versão 
a inclusão das atribuições ao 
órgão máximo executivo de 
trânsito da União, o Denatran, 
de organizar e manter os novos 
Renaved e Renaverf, por ser 
da competência do Denatran 
a consolidação desses bancos 
de dados.

“A medida trará grandes 
benefícios à sociedade, so-
bretudo aos proprietários que 
tiverem seus veículos roubados 
ou furtados, pois facilitará a 
localização do bem após ter 
sido recuperado pela polícia. 
Inúmeros são os casos em que 
o veículo nessas condições fi ca 
por longo tempo n os pátios das 
unidades policiais à espera do 
proprietário para reavê-lo”, afi r-
mou o parlamentar. O projeto 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisado pelas 
comissões de Segurança Públi-
ca; de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A Comissão de Desenvolvimento Econômico 
da Câmara aprovou proposta que garante des-
conto regressivo na alíquota devida pelas micro 
e pequenas empresas nos primeiros três anos de 
vida. Pela proposta, o desconto é de 30% nos 
primeiros 12 meses e chega a 10% durante o 
segundo ano. A partir do quarto ano da empresa, 
vale a alíquota cheia.

O texto aprovado é um substitutivo do depu-
tado Vinícius Carvalho (PRB-SP) ao projeto do 
deputado licenciado Marcelo Belinati. O texto 
original garantia o desconto ao longo dos dois 
primeiros anos, com redução na alíquota de 30% 
e, no segundo ano, 15%. Segundo Carvalho, a 
proposta é criativa e pode estimular pequenos 
negócios em fase inicial. “Sem perda de arreca-
dação, e com potencial de impulsão no futuro. 
Não obstante, entendemos que essa proposta 
poderia ser mais abrangente”, disse.

Pela proposta, esses descontos só poderão ser 
dados novamente aos empresários benefi ciados 
depois de dois anos, para empresas de ramos 

Carvalho: a proposta é criativa e pode 

estimular pequenos negócios em fase inicial.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou 
proposta que determina que os presos primários cum-
pram pena preferencialmente em estabelecimentos 
prisionais exclusivos, nos quais eles sejam agrupados 
de acordo com classifi cação em exame criminológico. 
O texto também prevê incentivo para que esse detento 
seja inserido em atividade laboral no próprio estabele-
cimento prisional, após receber orientações/instruções 

e de acordo com suas aptidões e capacidade.
O projeto recebeu parecer favorável do relator no 

colegiado, deputado Delegado Edson Moreira (PR-
MG). “Não podemos fi car inertes diante do quadro 
deplorável em que se encontra nosso sistema peniten-
ciário, situação que traz grandes refl exos para o amplo 
espectro da segurança pública do País”, ressaltou o 
relator (Ag.Câmara).

Desde o Código Civil de 
2002, é permitido alterar o 
regime de bens após o casa-
mento. O procedimento deve 
ser requerido judicialmente 
por ambos os cônjuges desde 
que a alteração não cause 
prejuízo a terceiros. Projeto 
em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça do Se-
nado dispensa a necessidade 
de juiz no chamado pacto 
pós-nupcial, admitindo a 
mudança de regime de bens 
por escritura pública.

De acordo com o projeto do 
senador Antônio Carlos Vala-
dares (PSB-SE), a alteração do 
regime de bens do casamento 
será feita por meio de requeri-
mento assinado conjuntamente 
pelos cônjuges dirigido ao tabe-
lião de notas, que, atendidos 
os requisitos legais, lavrará 
a escritura pública indepen-
dentemente da motivação do 
pedido. A proposta exige que 
os requerentes sejam assistidos 
por advogado.

Em se tratando de cônjuges 
casados sob o regime de se-
paração obrigatória de bens, 
o tabelião de notas somente 

Casamento comunitário: 68 casais de baixa renda tiveram a 

união civil celebrada no Estádio Mané Garrincha

em novembro último.

Já está pronto para inclu-
são na pauta da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE) o projeto da 
senadora Vanessa Graziottin 
(PCdoB-AM) que garante às 
mulheres o direito de opção 
ao serviço militar. Segundo o 
projeto, a mulher que quiser 
participar do serviço militar 
poderá apresentar-se durante 
o período de seleção no ano 
em que completar 18 anos de 
idade. Ou seja, ao contrário dos 
homens, a participação femi-
nina deverá dar-se de forma 
voluntária.

A proposta recebeu voto 
favorável da relatora, senadora 
Lídice da Mata (PSB-BA), que 
incluiu uma emenda sobre o im-
pacto orçamentário da adoção 
da medida. A senadora acolheu 
a manifestação do Ministério 
da Defesa, que informou sobre 
a necessidade de adaptações 
dos órgãos de recrutamento 
do serviço militar para a ad-
missão das mulheres, como a 
construção de alojamentos e 
vestiários apropriados e vesti-
menta específi ca, dentre outros 
aspectos.

A possibilidade de participação das mulheres inclusive como 

combatentes nas Forças Armadas segue preceito constitucional.

O anúncio foi feito ontem 
(9) pelo presidente 
Michel Temer durante 

evento de entrega de 61 am-
bulâncias para o estado. Mais 
cedo, o presidente visitou al-
gumas regiões alagadas pelas 
recentes chuvas no Rio Grande 
do Sul.

“Queremos construir aqui [no 
Rio Grande do Sul] um presídio 
federal de segurança máxima. 
E quero anunciar pela primeira 
vez este fato. Sei que não é nada 
agradável anunciar presídios, 
mas volto a dizer: a realidade 
social atual exige medidas 
desta natureza” disse Temer. 
Ele lembrou que a Constituição 
estabelece que o preso deve 
cumprir a pena em estabele-
cimentos distintos de acordo 
com a natureza do delito, com 
a idade e com o sexo. 

“Isso não se cumpre no nosso 
país”, disse Temer .“Estamos 
portanto determinando aos 
estados que haja estabele-
cimentos distintos. Se ele 

Michel Temer durante entrega de 61 ambulâncias do Samu, em Esteio/RS.
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Temer anuncia construção 
de presídio federal no RGSul
Um dos cinco presídios federais, previstos no Plano Nacional de Segurança Pública, será construído no 
Rio Grande do Sul

cometeu crimes de potencial 
ofensivo menor, vai para um 
estabelecimento prisional. Se 
cometeu potencial ofensivo 
muito mais violento, vai para 
outro estabelecimento de pri-
são”, acrescentou o presidente, 
ao ressaltar a separação de de-
tentos por crime está prevista 
no plano, que será enviado ao 

Congresso Nacional.
Temer disse que outra medi-

da para reduzir a superlotação 
das penitenciárias do país é a 
construção de presídios esta-
duais. Há a previsão de novas 
unidades em 25 unidades da 
Federação. “Espero que daqui 
a 20 anos quem esteja nessa 
tribuna venha dizer que está 

construindo só escolas e pos-
tos de saúde, e não presídios. 
Mas a realidade atual nos leva 
a necessidade imperiosa da 
construção de presídios, até 
para tirar [presos] daqueles pre-
sídios que cabem 700, mas têm 
1,5 mil pessoas. Já mandamos 
verba de quase R$ 900 milhões 
para isso”, disse (ABr). 

Projeto permite que cônjuges 
alterem regime de bens em cartório

lavrará a escritura de alteração 
de regime de bens se provada 
a superação das causas que o 
motivaram. Os cônjuges deve-
rão promover a averbação das 
mudanças perante os cartórios 
de registro civil e de imóveis e, 
caso qualquer dos cônjuges seja 
empresário, junto ao Registro 
Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afi ns.

O objetivo principal da propos-
ta, segundo o autor, é satisfazer 
os interesses das partes, que, de 

maneira mais simples, poderão 
alterar o regime de bens sem 
depender da via judicial e em 
consequência diminuir o nú-
mero de processos distribuídos 
ao Judiciário. “A realização 
de uma escritura de alteração 
de regime de bens só vem a 
sedimentar o novo contexto do 
direito das famílias onde deve 
primar a intervenção mínima 
do Estado nas relações fami-
liares”, argumenta Valadares 
(Ag.Senado).

Senado analisa projeto que dá às mulheres 
direito de opção ao serviço militar

“Tudo isto certamente impli-
cará despesas que deverão ser 
estimadas para a verifi cação do 
impacto orçamentário no exer-
cício em que entrar em vigor e 
nos dois subsequentes”, obser-
vou Lídice em seu voto. Tam-
bém por causa deste processo 
de adequação orçamentária, 
a relatora acrescentou ainda 
outra emenda, estabelecendo 
que a inclusão das mulheres no 
serviço militar deverá se dar 730 
dias após a sanção da proposta, 

em caso de aprovação.
Para Vanessa, a possibilidade 

de participação das mulheres 
inclusive como combatentes nas 
Forças Armadas segue preceito 
constitucional, uma vez que o 
artigo 5º da Constituição iguala 
homens e mulheres em direitos e 
obrigações. Caso a proposta, que 
tramita em caráter terminativo, 
seja aprovada na CRE, poderá 
seguir diretamente para a aná-
lise da Câmara dos Deputados 
(Ag.Senado).

Desconto tributário para pequena 
empresa nos três primeiros anos

distintos, e quatro anos, para empresas do mesmo 
ramo. Caso a empresa tenha sido criada só para 
se benefi ciar dos descontos, o texto estabelece 
que o valor seja devolvido em dobro pelo em-
presário, além de fi car impedido de receber o 
benefício por dez anos. A proposta tramita em 
regime de prioridade e ainda será analisada 
pelas comissões de Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Prisões exclusivas para detento primário


