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 A presente análise trata da incidência de ISS nas operações de leasing e as 

recentes decisões das Cortes Superiores em relação à matéria.  
  
 Incontáveis interpretações foram feitas sobre as normas. Primeiro quanto ao 

Decreto 406/68 e depois, acerca da LC 116/03. Sempre muito discutido, o Poder 
Judiciário exauriu a definição quanto ao imposto ser devido no local onde ocorre o fato 

gerador.  
 
 Contudo, o que vem ocorrendo em diversos julgados mostra que os bancos 

estão obtendo pequenas e significativas vitórias. Tais decisões têm violado antigos 
conceitos basilares, distorcendo fatos para acomodar o interesse das operadoras. De 
muito que essa questão sobre atividade meio e atividade fim emergiu para tentar distorcer 
conceitos que não poderiam ser alterados.  

 
 Como única justificativa derradeira, alguns julgados revelam que o efetivo 

serviço prestado no caso em tela, seria redigir contratos e imprimir carnês de pagamento. 
As atividades que interessam exclusivamente ao prestador de serviço foram convertidas 
como sendo atividade fim. Tanto assim, que de outras inúmeras decisões, se extrai o 
seguinte texto: 

  
Envolvendo a atividade, bens e serviços, a realidade econômica que 

interessa ao Direito Tributário impõe aferir o desígnio final pretendido 

pelo sujeito passivo tributário, distinguindo-se a atividade meio, da 

atividade fim, esta última o substrato da hipótese de incidência. 

  
     Continuar cobrando o ISS sobre as operações de leasing, apesar do 

atual cenário, é a única reação plausível para os municípios brasileiros que foram 
visceralmente atingidos pela mudança ocorrida no STJ.  

  
 Em novembro de 2012, o STJ concluiu o julgamento do REsp 

1.060210/SC. Naquela ocasião, decisão unânime dos ministros foi largamente 
comemorada pelas empresas de leasing que espalharam a notícia que haviam vencido a 
disputa que se arrastava por vários anos em todas as instâncias do Poder Judiciário 
nacional. A ação não transitou em julgado, todavia, quando se fizer a análise da decisão, 
se observará que o fato é um divisor de águas.  



 

 No entanto, tais decisões afetam exclusivamente as execuções fiscais já 
ajuizadas, eis que se estabeleceu uma linha que separa as execuções fiscais propostas 
enquanto vigente o Decreto Lei 406/68, e após o início da vigência da Lei 116/03.  
  

 Tratando diretamente do interesse da gestão local, a Primeira Seção do STJ, 
no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e 
da Resolução STJ n. 08/2008, decidiu que:  

  
(a) incide o ISS sobre operações de arrendamento mercantil financeiro;  

 

(b) o Município competente para a sua cobrança, na vigência do DL 

406/68, é o da sede do estabelecimento prestador (art. 12), e, a partir da 

LC 116/03, existindo unidade econômica ou profissional do 

estabelecimento prestador do serviço de arrendamento mercantil no 

Município onde essa prestação se realiza, ali deverá ser recolhido o 

tributo.  
  

 Neste julgamento, a discussão atingiu por seus efeitos, também, a 
competência para a cobrança do imposto de ações fiscais ajuizadas cujos fatos geradores 
estavam entre os exercícios de 2000 a 2004. Ocorre que, dentro do referido período, 
aconteceram lançamentos sob a vigência das duas normas.  

 
 Assim, decidiu-se que, para os fatos geradores ocorridos na vigência do art. 

12, I, do DL 406/68, a competência para cobrança do imposto é do município onde 
situado o estabelecimento prestador, portanto, anulando a parte do auto de infração 
referente aos fatos geradores anteriores a 1º de janeiro de 2004. A autuação, entretanto, 
foi mantida quanto aos fatos geradores já na vigência da LC 116/03.  

 
 Nesse caso, para se determinar o município competente para a cobrança do 

imposto, é necessário aferir  
 
 (a) o local da efetiva prestação e  
 
 (b) se o estabelecimento matriz detinha no local da prestação, ao menos, 

uma unidade econômica ou profissional individualizada. Dessa forma, os ministros 
julgaram ilegais os lançamentos feitos sob a égide do Decreto Lei 406/68 e legais aqueles 
realizados quando já estava vigente a LC 116/03. 

  
  Elevando a discussão ao já conturbado cenário, posterior àquele 

julgamento, uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe 
15/02/2013, no REsp Nº 1.318.348 - SC (2012/0079898-0), cujo relator foi o Ministro 



 

Castro Meira, em que o banco Itaú recorre de decisão que julgou procedente a ação de 
execução fiscal movida pelo município de Orleans S/C, volta a questão de competência, e 
decidiu-se conforme transcrito: 
  

No tocante à competência tributária territorial do Município para instituir 

o imposto sobre as operações realizadas, também não assiste razão aos 

Apelantes. A competência tributária para a cobrança do imposto 

corresponde ao local onde os serviços foram efetivamente prestados, 
sendo, portanto, o Município de Orleans o único competente. Aliás, 

segundo julgamento proferido por esta Corte, nos autos da Apelação Cível 

n. 2003.022206-5, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Cesar Abreu: "Sustentar 

entendimento contrário, conferindo competência à Municipalidade onde 

está a sede da empresa prestadora do serviço, consoante quer fazer crer o 

art. 12, a, do Decreto-lei n. 406/68, mediante lastimável ficção jurídica, é 

fazer ouvidos moucos a princípios constitucionais basilares, mormente o da 

autonomia municipal. 

  
  Por essa decisão, torna-se clara a questão da interpretação que a 

jurisprudência alcança. Ao município que objetivar a cobrança do ISS, cabe provar a sua 
competência, trazendo à lide a perfectibilização do fato gerador, no qual, a prestação do 
serviço efetivamente ocorreu no seu território.  
  

  Vale transcrever da recente decisão do STJ, a própria interpretação do 
Ministro Relator sobre a questão de privilegiar o município sede como competente 
conforme se observa: 
  

A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento 

das  finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, 

através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente 

perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros 

financeiros do País.   
  

  Mais interessante ainda, o comentário sobre o conhecido subterfúgio de 
empresas que criam sedes fictícias para elidirem o imposto: 
  

A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido 

privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação 

tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, 

sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) 

devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da 



 

norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade 

tributária. 

  
  Ainda da mesma decisão, extrai-se o entendimento final sobre competência, 

reforçado pelo critério do imposto ser devido nos municípios onde ocorreram os fatos 
geradores, ou seja, onde foram efetivamente prestados os serviços: 
  

Apenas após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, 

existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador 

no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o 

fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. 

  
  Até este momento jurisprudencial, a questão concentrava-se em anular a 

exigibilidade do tributo. Uma vez que essa alternativa restou fulminada pelas instâncias 
superiores do Poder Judiciário brasileiro, os bancos passaram a empregar esforços 
visando transferir o pagamento do ISS para as cidades onde esses podem usufruir de 
alíquotas premiadas por reduções que representam a quase isenção tributária. A questão 
da competência foi o abrigo que as operadoras precisavam para materializar a pretendida 
isenção.  

 
  Mais ainda. A importância da discussão quanto à competência sobre as 

operações de arrendamento mercantil é tão somente pano de fundo para tema de outra 
relevância. A discussão do ISS do leasing configura-se preliminar para uma discussão 
muito maior, que envolve recursos financeiros de somas gigantescas, pois os serviços 
bancários são os próximos na lista de discussão.  
  
   As “subjetividades” contidas nessas decisões estão desvirtuando e 
distorcendo questões já pacificadas. Discutem-se atividades meio e atividades fim para 
definir competências. Discute-se esforço humano para definir critério de serviço. 
Discute-se serviço para estabelecer base de cálculo.  
 
  Pelas recentes decisões do STJ, há indicativos de que poderá haver um 
conjunto totalmente novo de interpretações que afetariam o entendimento existente sobre 
a incidência do ISS e suas repercussões no fato gerador do tributo. Dessa vez, não 
considerando apenas a questão do leasing, mas qualquer empresa adquire materialidade 
para discutir fato gerador e competência partindo de pressupostos de atividade meio e 
atividade fim, desconsiderando a preponderância do serviço efetivamente prestado ao 
tomador e onde o mesmo ocorreu. 
  
             Continuar a cobrar o ISS nas operações de leasing é a única alternativa que 
resta aos municípios, impondo aos operadores regras rígidas e multas que, literalmente, 



 

inviabilizem suas operações. A única maneira de proteger o município é inviabilizar a 
operação, de tal forma, que os operadores resolvam reavaliar a postura sonegatória.  
 
  Como o STJ ainda diverge internamente sobre a questão, outras decisões 
podem inverter a atual condição desvantajosa para os municípios. Manter a discussão 
aberta e insistir na cobrança do tributo, previne eventual problema de renúncia de receita 
e, mais ainda, trata-se de um esforço para evitar que os municípios sejam levados a abrir 
mão de tal tributo e serem prejudicados na sua arrecadação, caso prevalecer o 
entendimento sobre atividade meio, atividade fim e outras subjetividades.   
 
  Contudo, a edição de normas locais para que o ente municipal tenha 
condições de buscar a cobrança do tributo, é fator inicial fundamental para prosseguir 
nesta situação que se tornou uma luta nacional do erário contra o poderio dos bancos. 
Inexistindo legislação própria que tenha esta previsão, igualmente não haverá qualquer 
possibilidade de lançamento de tal exação. 
 
  Desta forma, a previsão se torna imprescindível. Em caso de deliberação 
definitiva das Cortes Superiores pela incidência do ISS na sede do estabelecimento, a 
norma local apenas não surtirá efeitos. Contrariamente, havendo posição pela cobrança 
no local da prestação do serviço, o ente municipal terá sua lei já em vigor, podendo 
efetuar os lançamentos desde o momento em que passou a vigorar. 
 
  É o parecer. 
 
  Porto Alegre, 16 de dezembro de 2013. 
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