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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 
STJ - ISSQN SOBRE OPERAÇÕES DE “LEASING” – 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Data 28/11/2012 
 
A Primeira Seção do STJ finalizou hoje, 28/11/2012, o julgamento do Recurso Especial 
nº 1.060.210/SC, em que se discute qual o Município competente para cobrar o ISSQN 
sobre o serviço prestado pelas Empresas de “leasing”, isto é, se é aquele local onde o 
veículo foi vendido ou aquele onde se encontra a sede da pessoa jurídica arrendadora.  
 
O Ministro Napoleão Maia Nunes (Relator) deu provimento ao Recurso Especial 
interposto pela Contribuinte, para julgar competente o Município onde se encontra a 
unidade econômica e funcional da arrendadora, nos termos do art. 4ª da Lei 
Complementar nº 116/03, sendo irrelevante as atividades prévias, como a 
intermediação da venda e a captação de clientes. Assim, o Relator afastou a 
interpretação literal do art. 12 do Decreto-Lei nº 406/68, baseado no critério da 
localização do estabelecimento. 
 
Posteriormente, o Ministro Mauro Campbell acompanhou o Relator, adotando 
fundamentos diversos, pois, no seu entender, as Turmas de Direito Público do STJ se 
orientam no sentido de que a cobrança do ISS norteia-se pelo principio da 
territorialidade, sendo determinante a localidade onde foi definitivamente prestado o 
serviço e não onde se encontrava a sede da empresa ou a unidade econômica e 
funcional da arrendadora. Na situação analisada, o Ministro Mauro Campbell 
compreendeu que o serviço de arrendamento mercantil é efetivamente prestado no 
Município da sede da pessoa jurídica arrendadora, e não no Município de Tubarão e, 
com isso, deu provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.  
 
Na data de hoje, o Ministro Herman Benjamim também deu provimento ao Recurso 
Especial, afirmando que o ISSQN deve ser exigido no local do estabelecimento 
prestador, o que, no caso específico das operações de “leasing”, é a sede da pessoa 
jurídica arrendadora, quer sob a égide do Decreto-Lei nº 406/68, quer sob a vigência da 
Lei Complementar nº 116/03. Segundo o Ministro Herman Benjamin, nas operações de 
“leasing”, há a prestação de serviços de financiamento (atividade fim), serviços esses 
que são praticados nas sedes das pessoas jurídicas arrendadoras, isto é, aquelas que 
efetivamente concedem os créditos. Com isso, pouco importa se a captação dos 
clientes, o registro do contrato ou a entrega dos bens ocorre em Municípios distintos 
daquele onde está a sede da arrendadora. 
 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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A partir desses fundamentos, a Primeira Seção do STJ decidiu que o Município de 
Tubarão é incompetente para exigir o ISSQN sobre operações de “leasing” praticadas 
por arrendadora sediada em outro Município, pois, em razão de o cerne da relação 
jurídica ser o financiamento e não a venda do bem, somente poderia ser entendido 
como o estabelecimento prestador de serviço a sede da pessoa jurídica arrendadora, 
responsável por analisar o crédito e aprovar o financiamento. 
 
Por fim, vale destacar que a presente decisão do STJ é de grande importância 
especialmente depois que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a 
incidência do ISSQN sobre as operações de “leasing” (RE nº 592.905). Além disso, 
ressalte-se que, embora o recurso apreciado hoje pelo STJ envolvesse também a 
questão da base de cálculo do tributo, a Seção não se pronunciou sobre o tema, em 
razão do provimento do Recurso Especial da Contribuinte pelo fundamento acima 
mencionado. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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