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1. Introdução. Descrição do objeto e delimitação dos problemas.

Em 02.12.2009 o Supremo Tribunal Federal entendeu cons-
titucional o item da lista de serviços (anexa ao Dec. Lei 406/1968 
e repetido pela LC 116/2003) que prevê a possibilidade de insti-
tuição ISS sobre os contratos de leasing financeiro (RREE n. 
547.245 e n. 592.905, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno. DJU 04.03.2010), 
nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁ-
RIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE 
LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUI-
ÇÃO DO BRASIL.

O arrendamento mercantil compreende três modalidades, [i] 
o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chama-
do lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, 
serviço.

A lei complementar não define o que é serviço, apenas o decla-
ra, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não 
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o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efei-
tos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamen-
to mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não 
é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. 
E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, 
resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipó-
teses do leasing financeiro e do lease-back. Recurso extraor-
dinário a que se nega provimento.”

Apesar de o voto do Ministro Relator consignar expressa-
mente que no leasing financeiro “o núcleo é o financiamento, não 
uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o 
ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma com-
pra nas hipóteses do leasing financeiro e do lease-back” lê-se dos 
votos de outros Ministros que o acompanharam na decisão pela 
constitucionalidade, outros fundamentos:

a) O “financiamento não se sobrepõe aos demais componen-
tes do contrato de arrendamento mercantil, de modo que 
a operação, considerada em sua integridade conceitu-
al, constitui serviço tributável pelos municípios e pelo 
Distrito Federal (intermediação que resulta na aquisição 
de um bem pela arrendadora, destinado ao uso da arren-
datária para fins de produtividade, com opção de compra, 
renovação ou devolução ao final do contrato)”. (Min. JO-
AQUIM BARBOSA, grifos originais);

b) “O contrato de leasing é um contrato complexo, em que 
predomina a prestação de serviço e, como tal, é tributável 
pelo ISS. Observo que os operadores de leasing estão no 
melhor mundo possível porque eles não pagam ISS, não 
pagam ICMS, não pagam IOF. Qual seria o tributo, então, 
que incidiria sobre essa operação?” (Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI);

c) “disponibilizar crédito para a obtenção de um bem des-
tinado a uso não é senão ato de intermediar, ou seja, 
fazer uma intermediação, obrigação de fazer, portanto. 
Aliás, na linguagem coloquial, nunca se diz dar um 
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empréstimo, mas sim fazer um empréstimo. O leasing é 
um contrato reconhecidamente híbrido, não se confunde 
com locação de bens móveis, implica prestação de servi-
ços, consistente na obtenção de um bem e, simultanea-
mente, na administração de um financiamento.” (Min. 
CARLOS BRITTO);

d) “O mundo moderno é extremamente mais complexo para 
poder ser explicado à luz da economia do mundo roma-
no ou à luz dos institutos que ali os regiam. O contrato 
é complexo, envolve uma série de atos que pode, de algum 
modo, ser reduzida à produção individualizada de uma 
só atividade. E isso, evidentemente, só pode correspon-
der, hoje, ao sentido de prestação de serviços, e não ao 
de doação ou de outra coisa similar (...)” (Min. CEZAR 
PELUSO);

Os demais Ministros presentes acompanharam a conclu-
são do voto do Ministro Relator EROS GRAU sem explicitar 
novos fundamentos (DIAS TOFFOLI, CARMEM LUCIA, 
GILMAR MENDES, CELSO DE MELLO), vencido o Min. 
MARCO AURÉLIO que entendeu pela inconstitucionalidade 
do ISS sobre leasing financeiro porque o núcleo do negócio 
jurídico seria o arrendamento (locação) que se caracterizaria 
como obrigação de dar e não de fazer, condição para a institui-
ção válida do ISS.

Neste breve relato podemos identificar que a conclusão 
da maioria (leasing financeiro é serviço tributável pelo ISS) 
partiu de duas premissas completamente distintas: i) no leasing 
financeiro prevalece o financiamento e “financiamento é ser-
viço” (Min. EROS GRAU); ii) o leasing financeiro pode ser 
entendido como um negócio complexo que envolve um con-
junto de atividades que em sua totalidade podem qualificar um 
“novo serviço”;

São estas premissas que nos interessam porque dizem 
diretamente com o conceito constitucional de “serviços de qual-
quer natureza” para fins de ISS.
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Até este julgamento era firme e tranquilo o entendimento 
de que a competência tributária prevista no art. 156, III, CF/88 
outorgava aos Municípios a competência para tributar “serviços 
de qualquer natureza” entendidos como obrigação de fazer nos 
termos definidos pelo direito privado RE n. 116.121-3, Rel. para 
o acórdão Min. MARCO AURÉLIO (Plenário, DJU 23.10.2000).

Teria o julgamento do ISS-Leasing Financeiro alterado esta 
orientação? Quais seriam os “novos” critérios para identificação 
do conceito constitucional de serviço?

Para responder a estas perguntas, faremos uma breve 
análise histórica sobre a ideia de “serviços de qualquer natureza” 
para fins de ISS no âmbito do Supremo Tribunal Federal e sua 
relação/implicação no julgamento do ISS-Leasing Financeiro.

Vejamos:

2. Cenário 1: o ISS sobre locação de bens móveis

O caso que melhor ilustra a profundidade do debate sobre 
o conceito constitucional de serviço para fins de instituição e 
exigência de ISS pelos Municípios é o relativo ao ISS sobre lo-
cação de bens móveis.

Desde a edição do Decreto Lei n. 406/1968 que definiu como 
serviço a “locação de bens móveis” ao inseri-la no item XVIII 
da “Lista de Serviços”, grande parte da doutrina se insurge 
contra a possibilidade de exigência deste imposto sobre uma 
operação que não caracterize obrigação de fazer.

Para estes autores, a Constituição Federal ao utilizar o 
termo “serviços”, ainda que qualificado como “de qualquer na-
tureza”, autorizou a instituição do imposto municipal apenas 
sobre fatos que fossem entendidos como serviços pela legislação 
vigente à época (Código Civil) por tratar-se de conceito (ou ins-
tituto) de direito privado utilizado expressamente na outorga de 
competência tributária (art. 110, CTN).

Contudo, até o ano 2000, era firme no Supremo Tribunal 
Federal a interpretação de que o conceito constitucional de 
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serviços para fins de ISS não se confundia com o conceito fixa-
do pelo direito privado porque1:

1. Pela clareza na demonstração dos fundamentos da posição vigente à época, 
transcrevemos trecho do voto vencido do Min. OCTAVIO GALLOTI no RE 
116.121/SP: “Já a redação inicial do art. 71, § 1o., do Código Tributário Nacio-
nal incluía a ‘locação de bens móveis’ entre os serviços, o que os textos poste-
riores explicitaram. É que – pode-se ler em Baleeiro – o imposto de serviços 
‘reflete a sua anterior conceituação de imposto sobre profissões e indústrias, 
uma das quais é a de alugar veículos, tratores, máquinas, roupas e chapéus 
de rigor, instrumentos e, em geral, móveis, como meio de vida ou habitual 
atividade remuneradora’ (Direito Tributário Brasileiro, cit. P. 293).
(...)
Fica essa orientação fortalecida com a leitura de substancioso memorial ofe-
recido, logo quando da remessa do feito, ao Tribunal pleno, pelo eminente 
Subprocurador Geral MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA, em ratifi-
cação do parecer proferido às fls. 212/4.
Após situar a controvérsia em se indagar se a palavra ‘serviços’ foi tomada na 
acepção econômica, ou diversamente, em sentido técnico-jurídico de direito 
privado, adverte S.Exa.
‘4. O vocábulo ‘serviços’ não corresponde a nenhuma conceituação específica 
de direito privado. Apóia-se a tese da recorrente, nada obstante, na expressão 
‘prestação de serviços’, utilizada na legislação complementar, procurando 
enquadrá-la na esfera do contrato de ‘locação de serviços’, regulado no Códi-
go Civil.
4.1. Mas essa colocação, de um lado, inverte a ordem natural de solução do 
problema, porque busca extrair o conceito de ‘serviços’, que é subordinante 
e de ordem constitucional, a partir do significado da expressão ‘prestação de 
serviços’, constante da legislação complementar, inteiramente dependente e 
subordinada.
4.2. E, por outro lado, a locação de bens móveis, à semelhança de várias outras 
atividades, que não resultam de trabalho prestado por pessoas, foram sempre 
classificadas como ‘serviços’, sujeitos ao imposto municipal, na mesma legis-
lação complementar que inseriu a expressão ‘prestação de serviço’, na defini-
ção do fato gerador do aludido tributo.’ (fls. 3)
Traça, com percuciência, o histórico da disposição constitucional, a partir da 
Emenda no. 18, à Carta de 1946 e do Código Tributário Nacional, passando 
pelos Decretos-leis no. 406-68 e no. 834-69 e pela Constituição de 1967, e sua 
Emenda no. 1. Cita, então, RUBENS GOMES DE SOUZA, que também qua-
lifica ‘serviços’ no sentido de ‘uso, utilidade ou préstimo que se tira de certas 
coisas’, para, de tudo, extrair essa assertiva:
‘5.5. Vê-se, portanto, que a expressão ‘prestação de serviços’ tem alcance mais 
amplo na legislação complementar relativa ao ISS, abrigando não apenas as 
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i) interpretar a Constituição em subordinação à lei (ainda 

que lhe fosse anterior), implica em inversão da supremacia da 

Constituição;

hipóteses compreendidas na chamada ‘locação de serviços’, disciplinada no 
Código Civil, como também outras modalidades de serviços, relacionados 
com as coisas que as empresas ou profissionais autônomos põem à disposi-
ção das pessoas.
5.6. Dessa forma, ao contrário do que supõe a recorrente, a legislação comple-
mentar apresenta elementos claramente indicativos de que o vocábulo ‘ser-
viços’, que – repita-se – não denomina instituto, nem corresponde a qualquer 
conceito ou forma específica de direito privado, não se reduz às hipóteses de 
trabalho prestado por pessoas.’ (fls. 5)
(...)
6.3. Na delimitação do campo de incidência de cada imposto, que é de ordem 
constitucional, o legislador pode utilizar e frequentemente se utiliza de conceitos 
econômicos, para definir competências tributárias, conceitos estes que, consi-
derados pelo Direito para que se lhes confiram efeitos ou qualificações juridica-
mente relevantes, passam a conceituar-se como fatos jurídicos (cf. Amílcar de 
Araújo Falcão, Fato Gerador da Obrigação Tributária, 1971, p. 65).’ (fls. 6)
(...)
8. Na formulação constitucional do campo de incidência do imposto municipal, 
não se limitou o legislador constituinte a utilizar expressão ‘serviços’, mas 
ainda lhe acrescentou a locução ‘de qualquer natureza’, que a corrente mais 
restritiva prefere considerar ociosa ou sem função, muito embora tenha sido 
sistematicamente adotada em todos os textos constitucionais, desde a Emen-
da no. 18, de 1965, até a Constituição vigente’ (fls. 7)
Resume a legislação francesa, cuja experiência foi seguida pela Comunidade 
Econômica Europeia e que inspirou a reforma tributária empreendida pela 
emenda Constitucional no. 18, de 1965, endossando, a propósito, os conceitos 
de BERNARDO RIBEIRO DE MORAES:
‘Assim, vemos que, com a reforma tributária de 1965, o Brasil reestruturou o 
seu regime impositivo, para agasalhar um imposto sobre o valor acrescido, 
onerando, no objetivo final, as vendas em geral: as vendas de bens materiais, 
limitadas em nosso direito às operações relativas à circulação de mercadorias 
(mercadorias ou produtos), que ficou com os Estados (ICM); e as vendas de bens 
imateriais (serviços), de competência tributária dos Municípios (ISS)’ (fls. 9)
Não deixa de aludir, ainda, ao caráter de substituição do antigo imposto de indús-
tria e profissões, o qual, notoriamente, assinalou a criação do imposto sobre 
serviços, concebido para abarcar todos aqueles ‘sobre os quais incidiam os im-
postos extintos, desde que não incluídos na competência da União e dos Estados, 
inclusive, portanto, sobre a locação de bens móveis, diversões públicas, etc.’” 
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ii) desde a Emenda no. 18, à Carta de 1946, passando pelo 
Código Tributário Nacional, Decretos-leis no. 406-68 e no. 834-69 
e pela Constituição de 1967, e sua Emenda no. 1, o termo ‘ser-
viços’ vem sendo utilizado como “uso, utilidade ou préstimo que 
se tira de certas coisas”;

iii) a expressão “de qualquer natureza” alarga a intelecção 
do que seja ‘serviço’;

iv) desde 1965, o país tributa as operações sobre consumo 
de bens materiais por meio de um imposto sobre vendas de mer-
cadorias e produtos pelo (ICM) de competência dos Estados e a 
venda de bens imateriais pelo ISS de competência dos Municípios;

Desta mesma época, há precedentes que apóiam-se, sob 
uma suposta prevalência do enfoque econômico sobre a forma 
jurídica, apenas pelo fato de tal locação ser utilizada na presta-
ção de um serviço (RE n. 112.947-6. Rel. Min. CARLOS MADEI-
RA. DJU 07.08.87). Por este entendimento, a locação seria tri-
butável porque meio para prestação de um serviço2.

2. Em relação a este argumento, aderimos totalmente à critica feita por ANDREI 
PITTEN VELLOSO: “O precedente supratranscrito, representativo da juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da cobrança do ISS sobre 
a locação que prevaleceu até recentemente, elucida bem as equivocadas ilações 
que a teoria da desconsideração geral das formas jurídicas viabiliza. Não se 
considerou nem mesmo que a espécie (locação) era denotada pelo conceito de 
serviço, mas que serviria para a prática de um fato passível de se subsumir ao 
conceito. Acabou por desconsiderar-se a imperativa aferição da subsunção da 
locação ao conceito constitucional de serviços, simplesmente analisando a pre-
sença de indícios de ‘capacidade contributiva do Imposto sobre Serviços’. Ora, 
não há capacidades contributivas distintas para cada tributo específico. Há 
capacidade contributiva e adequação, ou não, à espécie tributária. Não se pode 
tributar um fato cuja construção conceitual não se amolda ao conceito norma-
tivo simplesmente porque é destinado à prática do fato tributável. Somente este 
pode ser sujeito à imposição, já que a aplicação das regras pressupõe a corres-
pondência entre a construção conceitual dos fatos e da norma. Em suma, tal 
precedente não se limitou pela Constituição, do legislador, no que atine ao as-
pecto material da hipótese de incidência. As considerações econômicas que o 
fundamentam, contudo, são usualmente empregadas para a defesa de tal vio-
lação, arvoradas na equivocada premissa de que há competência para tributar 
todas as manifestações de capacidade contributiva.” (Conceitos e Competências 
Tributárias. São Paulo: Dialética, 2005. Pp 60-1)
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Este entendimento foi alterado em 2000 no julgamento do 
RE n. 116.121-3, Rel. para o acórdão Min. MARCO AURÉLIO 
(Plenário, DJU 23.10.2000), por apertada maioria de seis votos 
contra cinco, quando o Tribunal rechaçou a interpretação eco-
nômica e deu prevalência aos conceitos de direito privado utili-
zados pela Constituição na outorga de competência tributária 
do ISS. Lê-se do voto condutor:

“Cumpre ter presente, sobre a matéria, as palavras de 
Ulhoa Canto, no que citadas por Gabriel Lacerda Troianelli 
em artigo publicado sob o título ‘O ISS sobre a locação de 
bens móveis’, na revista Dialética de Direito Tributário n. 28. 
Analisando precisamente o julgamento deste processo que 
então se iniciara, disse o autor do artigo da irrelevância do 
aspecto econômico quando contrário ao modelo constitucio-
nal do tributo, secundado pela definição dos institutos en-
volvidos. Eis as oportunas palavras do saudoso tributarista:

‘Entre nós, a interpretação econômica não tem sido 
acolhida, nem pelos autores nem pela jurisprudência. A 
própria Coordenação do Sistema de Tributação chegou 
até a afirmar a sua inaceitabilidade, no Parecer Norma-
tivo CST n. 563, de 18.08.1971 (...). Entretanto, é comum 
ler-se em atos ou decisões da Administração ou de tribu-
nais administrativos que ao direito tributário interessam 
precipuamente os aspectos econômicos (o que é certo), 
e, por isso, os dispositivos legais, como os atos e fatos, 
devem ser interpretados com prevalência do respectivo 
conteúdo econômico, relegada a sua forma jurídica a 
plano secundário (ilação errada). Na verdade, trata-se de 
uma simples tentativa de usurpação de poderes que são 
apenas do legislador; sob o pretexto de interpretar a lei, 
o que se está tentando é aplicar a sua norma a atos e 
fatos que ela não contempla. (Caderno de Pesquisas 
Tributárias n. 13. São Paulo: Resenha Tributária, 1989, 
p. 493).

Em síntese, há de prevalecer a definição de cada institu-
to, e somente a prestação de serviços, envolvido na via dire-
ta o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento. 
Prevalece a ordem natural das coisas cuja força surge insu-
plantável; prevalecem as balizas constitucionais e legais, a 
conferirem segurança às relações Estado-contribuinte; 
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prevalece, alfim, a organicidade do próprio Direito, sem a 
qual tudo será possível no agasalho de interesses do Estado, 
embora não enquadráveis como primários.”

Desde este precedente o Tribunal, em suas duas Turmas 
e no Plenário, tem considerado que o ISS não incide sobre a 
locação de bens móveis porque esta se caracteriza como obriga-
ção de dar e não como obrigação de fazer, núcleo fundamental 
para caracterização do serviço de qualquer natureza que pode 
ser tributado pelos Municípios3.

A consolidação do entendimento levou, inclusive, à edição 
da Súmula Vinculante n. 31 (DJU 05.03.2010): “É inconstitucio-
nal a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
– ISS sobre operações de locação de bens móveis dissociadas da 
prestação de serviços”.

E, recentemente (08.09.2010), o Plenário reafirmou o con-
teúdo da Súmula Vinculante n. 31 no julgamento do RE n. 

3. “IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTO-
MOTOR – INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA 
DESSE TRIBUTO MUNICIPAL – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LO-
CAÇÃO DE BENS MÓVEIS (OBRIGAÇÃO DE DAR OU DE ENTREGAR) E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OBRIGAÇÃO DE FAZER) – IMPOSSIBILIDA-
DE DE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR A DEFINIÇÃO 
E O ALCANCE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN, ART. 110) – 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS 
ANEXA AO DECRETO-LEI N. 406/68 – PRECEDENTES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO. – Não se revela tributável, 
mediante ISS, a locação de veículos automotores (que consubstancia obrigação 
de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal somente pode incidir 
sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura con-
tratual da locação de bens móveis. Precedentes (STF). Doutrina.” (RE 446003 
AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª. Turma. DJU 04.08.2006). No mesmo 
sentido: RE no 490277 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES. 2ª. Turma. DJU 
28.03.2008; RE 570037 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO. 2ª. Turma. DJU 
09.05.2008; RE 492689 AgR, Rel. Min. EROS GRAU. 2ª. Turma. Dju 27.06.2008; 
RE 465143 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª. Turma. DJU 16.02.2007; 
AI 551336 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª. Turma. DJU 03.03.2006; RE 
455613 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 1ª. Turma. DJU 19.12.2007; 
RE 464477 AgR, Rel. Min. CARLOS BRITTO. DJU 20.04.2007; 
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626.706/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES (reconhecida a Re-
percussão Geral), porque “a decisão contestada está em acordo 
com entendimento da Corte pacificado na Súmula Vinculante no. 
31, segundo a qual é inconstitucional a incidência do ISS sobre a 
operação de locação de bens móveis (...) no caso – locação de filmes 
cinematográficos, videotapes, cartuchos para videogames e asse-
melhados – não está envolvida a prestação de serviço.”4

Dessa forma, o Tribunal tem entendimento consolidado e 
vinculante (SV no. 31) pela não incidência do ISS sobre a loca-
ção de bens móveis por esta não se caracterizar como obrigação 
de fazer, mas obrigação de dar.

3. Cenário 2: O ISS sobre o leasing

Exatamente pelo entendimento consolidado em relação à 
inconstitucionalidade do ISS sobre locação de bens móveis que 
a decisão pela constitucionalidade do ISS sobre leasing finan-
ceiro causou surpresa entre alguns tributaristas. Pela comple-
tude e clareza dos argumentos, vale a transcrição do entendi-
mento de AIRES F. BARRETO sobre o assunto:

“Como o de que aqui se cuida é do leasing financeiro, é hora, 
pois, de tentar provar que leasing financeiro não é serviço. 
Pensamos que leasing, em qualquer caso, equivale a locação. 
E o fazemos porque, na essência, o que se extrai de conteúdo 
econômico é uma despesa para o arrendatário e aluguel para 
o arrendador. Mas, mesmo considerando-o como financia-
mento e não como locação, também nessa hipótese não há 
serviço. Basta que se tenha em conta que as remunerações 
decorrentes de financiamento são os juros, e juros, por óbvio, 
não decorrem de serviços. Assim, resumidamente, locação 
de coisa – já o disse o mesmo Supremo – não é serviço; e, 
como pretendemos demonstrar, financiamento é operação 
creditícia.

4. Fonte: Página de Notícias do site do Supremo Tribunal Federal <http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=161012&caix
aBusca=N>
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(...)

A doutrina refere três tipos de leasing: leasing operacional, 
leasing financeiro e leaseback. Nenhum deles, segundo pen-
so, configura serviço.

No essencial, as variações são as seguintes: no leasing ope-
racional, o próprio fabricante de um bem o dá em locação a 
quem dele fará uso; no financeiro, a arrendadora (em geral, 
uma instituição financeira) adquire bens de um fabricante 
ou fornecedor e entrega seu uso e gozo a um arrendatário; e 
no leaseback, a posterior arrendatária vende um bem seu 
para o arrendador, tomando-o em seguida, de volta, em ar-
rendamento mercantil.

Para a Excelsa Corte, no leasing financeiro predominaria o 
elemento financiamento, enquanto que no operacional pre-
dominaria a locação.

(...)

Assentou-se, por fim, que operação financeira é obrigação 
de fazer, porque se faz financiamento. Não nos parece que 
assim seja; mas, se o fosse, é preciso ter em conta que nem 
toda obrigação de fazer implica incidência do ISS.

(...)

A propósito do conteúdo das obrigações de fazer, são precio-
sas as lições de Clóvis Bevilaqua.

Muitas obrigações, alerta esse notável doutrinador, ‘interes-
sam apenas ao credor, porque o que neles importa é o desen-
volvimento da atividade do devedor; são sim, as vantagens 
que trazem ao credor, como quando alguém se obriga a pres-
tar fiança a favor de outrem, o trabalho, nesse caso, é insig-
nificante; o valor do fato nasce da possibilidade, que a fiança 
traz ao afiançado, de realizar a operação jurídica para a qual 
era exigida essa segurança’

O proporcionar um financiamento origina, para quem o 
concede, uma obrigação de dar, enquanto que a prestação 
de serviços configura obrigação de fazer. Em sendo incon-
fundíveis essas duas espécies de obrigação, segue-se que 
sobre a concessão de financiamento (ou sobre a locação de 
coisa) não é possível pretender exigência de ISS.

O arrendamento mercantil não envolve nenhuma prestação 
de serviços a terceiro; não corresponde a nenhum fazer; ao 
contrario, pressupõe sempre, um dar, a cargo do arrendador. 
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Sua natureza ou é de uma locação de coisa ou é a de uma 
operação creditícia ou financeira. Se locação de coisa, só por 
via do exercício, pela União, da competência residual (art. 
154, I, da CF), poderia ser tributada; e mesmo que se visse o 
leasing como serviço, não estaria sujeito ao ISS, mas, segun-
do as normas constitucionais discriminadoras da competên-
cia tributária, ao imposto de competência da União, previsto 
no art. 153, inciso V, da Constituição Federal.” (AIRES F. 
BARRETO. “Leasing – Sujeição ao ISS: uma Incidência sui 
generis” in O Direito Tributário e o Mercado Financeiro e de 
Capitais. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 13-7)

Como apontado por AIRES BARRETO o leasing é um 
contrato típico que envolve: a) a aquisição de um bem pelo ar-
rendador por indicação/escolha do arrendatário; b) a cessão do 
uso e gozo deste bem pelo arrendador ao arrendatário; c) o pa-
gamento pelo arrendatário de um valor ao arrendador para 
remunerá-lo pelo negócio jurídico; d) o direito à aquisição do 
bem pelo arrendatário ao final do contrato por um valor pré-
acordado com o arrendador (opção de compra); ou e) devolução 
do bem pelo arrendatário ao arrendador.

A Resolução CMN/BACEN no. 2.309/1996 que regulamen-
ta o leasing delineia, nos termos da legislação, os contornos do 
leasing operacional e do financeiro5.

5. “Art. 5º Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em 
que:
I – as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos 
pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora 
recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação 
e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos
II – as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à ope-
racionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;
III – o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, 
podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
Art. 6º Considera-se arrendamento mercantil operacional a modalidade em 
que:
I – as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo 
de arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação à disposição
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No leasing operacional, pela forma de cálculo das parcelas 
e principalmente pelo valor da opção de compra (em regra o 
valor de mercado do bem), pode-se afirmar que a locação (uso 
e gozo) do bem se destaca como objetivo final do negócio.

No leasing financeiro, também por estes dois elementos do 
contrato (parcelas e valor da opção de compra, que pode ser 
livremente pactuada), pode-se afirmar que, além do uso e gozo 
do bem, o arrendatário tem por objetivo final sua aquisição.

Por estas características, embora contrato típico que en-
volve uma série de atos e responsabilidades entre as partes que 
individualmente podem ser vistas com contornos de compra e 
venda, locação e crédito, o leasing operacional é aproximado da 
locação e o leasing financeiro do financiamento (operação de 
crédito).

Esta aproximação também foi feita pelo Supremo Tribunal 
Federal nos leading cases sobre a tributação do ISS-Leasing 
(RREE n. 547.245 e n. 592.905, Rel. Min. EROS GRAU. Plenário. 
DJU 04.03.2010) ao se restringir a constitucionalidade da incidên-
cia do ISS apenas sobre o leasing financeiro, afastando-a do leasing 
operacional porque este é equiparado a locação de bens móveis6.

Como vimos na primeira parte deste artigo, apesar de a 
conclusão da maioria ter se alinhado pela constitucionalidade 

da arrendatária, não podendo o total dos pagamentos da espécie ultrapassar 
75% (setenta e cinco por cento) do custo do bem arrendado;
II – as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à 
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrenda-
dora ou da arrendatária;
III – o preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do 
bem arrendado.
Parágrafo único. As operações de que trata este artigo são privativas dos 
bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil e das sociedades 
de arrendamento mercantil.”
6. Lê-se da ementa: “O arrendamento mercantil compreende três modalidades, 
[i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado lease-back. 
No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço.”
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do ISS sobre o leasing financeiro, o fundamento, ou melhor, a 
identificação dos elementos relevantes do contrato de leasing 
financeiro para adequação ao conceito constitucional de serviço 
veiculado pelo art. 156, III, CF/88, não foi uniforme nesta maioria:

a) Para o Min. EROS GRAU no leasing financeiro “o núcleo 
é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é 
serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a 
existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e 
do lease-back”;

b) Para o Min. JOAQUIM BARBOSA: O “financiamento 
não se sobrepõe aos demais componentes do contrato de arrenda-
mento mercantil, de modo que a operação, considerada em sua 
integridade conceitual, constitui serviço tributável pelos muni-
cípios e pelo Distrito Federal (intermediação que resulta na aqui-
sição de um bem pela arrendadora, destinado ao uso da arrenda-
tária para fins de produtividade, com opção de compra, renovação 
ou devolução ao final do contrato)”;

c) Para o Min. RICARDO LEWANDOWSKI: “O contrato 
de leasing é um contrato complexo, em que predomina a prestação 
de serviço e, como tal, é tributável pelo ISS. Observo que os ope-
radores de leasing estão no melhor mundo possível porque eles 
não pagam ISS, não pagam ICMS, não pagam IOF. Qual seria o 
tributo, então, que incidiria sobre essa operação?”;

d) Para o Min. CARLOS BRITTO: “disponibilizar crédito 
para a obtenção de um bem destinado a uso não é senão ato de 
intermediar, ou seja, fazer uma intermediação, obrigação de fazer, 
portanto. Aliás, na linguagem coloquial, nunca se diz dar um 
empréstimo, mas sim fazer um empréstimo. O leasing é um con-
trato reconhecidamente híbrido, não se confunde com locação de 
bens móveis, implica prestação de serviços, consistente na obten-
ção de um bem e, simultaneamente, na administração de um fi-
nanciamento.”;

e) Para o Min. CEZAR PELUSO: “O mundo moderno é 
extremamente mais complexo para poder ser explicado à luz da 
economia do mundo romano ou à luz dos institutos que ali os regiam. 
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O contrato é complexo, envolve uma série de atos que pode, de 
algum modo, ser reduzida à produção individualizada de uma só 
atividade. E isso, evidentemente, só pode corresponder, hoje, ao 
sentido de prestação de serviços, e não ao de doação ou de outra 
coisa similar (...)” ;

Por estes fundamentos, percebe-se que o leasing financei-
ro foi equiparado a financiamento; intermediação ou foi consi-
derado um novo serviço por sintetizar “uma série de atos que 
pode, de algum modo, ser reduzida à produção individualizada 
de uma só atividade”.

4. Mudança de paradigma?

Como o leasing não se caracteriza como obrigação de fazer, 
a decisão do ISS-Leasing Financeiro, teria sido consequência de 
mudança do entendimento do Tribunal sobre o conceito de 
serviços para fins de ISS?

Haveria um retorno à interpretação econômica do art. 155, 
III, CF/88 ou o Tribunal teria admitido a possibilidade de defi-
nição pela lei complementar de qualquer materialidade como 
serviço, desde que não fosse tributado pelo ICMS ou IOF?

Entendemos que não.

Em primeiro lugar, no julgamento dos leading cases o Tri-
bunal reafirmou o papel subordinado da Lei Complementar do 
ISS ao conceito constitucional subordinante contido no art. 156, 
III, CF/88, conforme se lê da ementa: “A lei complementar não 
define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III 
do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente des-
cobre o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 156 da 
Constituição”.

Também não há retorno à interpretação econômica do termo 
“serviços de qualquer natureza” porque não houve mudança de 
entendimento da Corte sobre o conceito constitucional de serviço.

O núcleo da expressão “serviços de qualquer natureza” 
contida no art. 156, III, CTN, continua sendo o ato humano, a 
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prestação, o fazer que confere uma utilidade material ou ima-
terial a um terceiro.

Esta conclusão se apóia na separação, no julgamento dos 
leading cases, do leasing financeiro do operacional e na con-
clusão de que o ISS somente pode incidir sobre o primeiro 
porque o operacional equivale a obrigação de dar e não em um 
fazer.

Ademais, o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 317 
em 05.03.2010 (DJU), ou seja, após o julgamento dos leading 
cases do ISS-Leasing financeiro (j. 02.12.2009, DJU 04.03.2010) 
e em 08.09.2010, o Plenário reafirmou seu conteúdo no julga-
mento do RE n. 626.706/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES.

Como não há incompatibilidade entre os fundamentos, não 
há que se falar em mudança de entendimento do Tribunal sobre 
o conceito constitucional de serviço.

Aliás, a análise conjunta dos casos do ISS-Locação e do 
ISS-Leasing financeiro auxilia na interpretação e identificação 
dos critérios considerados relevantes pelo Tribunal para concluir 
pela tributação deste contrato típico pelo ISS.

Partindo-se do pressuposto de ser necessário um ato hu-
mano, um fazer (e não um dar) pode-se concluir que foram 
identificados no leasing financeiro ‘fazeres’ que embora indivi-
dualmente não possam sintetizar o objeto do contrato, em seu 
conjunto podem caracterizar um novo serviço.

Esses ‘fazeres’ não seriam tributados individualmente como 
cada serviço autônomo e independente (ainda que estivesse na 
lista de serviços) porque são elementos, partes de um contrato 
típico qualificado por seu conjunto.

Seriam serviços-meio em um serviço-fim ou contrato-fim.

7. “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis dissociadas da prestação 
de serviços”
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Neste ponto podemos identificar outro ponto interessante 
dos fundamentos dos votos nos leading cases do ISS-Leasing 
financeiro: a não tributação do negócio pelo ICMS ou pelo IOF.

Visto de forma isolada o argumento poderia ser entendido 
como uma tentativa de se transformar o ISS em um imposto 
residual, podendo o legislador complementar definir qualquer 
materialidade como serviço desde que não colidisse com o ICMS 
(operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação) 
tampouco com o IOF (crédito, câmbio, seguro e títulos e valores 
mobiliários).

Contudo, este argumento pode ser visto sob outro prisma:

Os serviços-meio (fazeres) podem ser tomados como partes 
de um novo serviço pelo legislador complementar desde que este 
novo serviço não colida com a competência dos Estados em 
matéria de ICMS nem com a da União em matéria de IOF.

Além disso, o novo serviço assim considerado pela “série 
de atos que pode, de algum modo, ser reduzida à produção indi-
vidualizada de uma só atividade” também não poderia conside-
rar como sua parte elementos de outras materialidades subme-
tidas à competência tributária de outro ente federativo, ainda 
que integrem sua complexidade.

No caso do leasing, por exemplo, o ISS não poderia incidir 
sobre o valor do veículo (que representa uma compra e venda 
mercantil tributada pelo ICMS) tampouco sobre a operação de 
crédito subjacente à aquisição do veículo pela arrendadora e à 
amortização pelos pagamentos feitos pelo arrendatário (mate-
rialidade que seria tributável pelo IOF).

Esta interpretação respeitaria o núcleo do conceito cons-
titucional de serviço como um ato humano, um fazer, bem como 
as competências privativas dos demais entes federativos além 
de abrir a possibilidade de o legislador alcançar novos fazeres 
que consubstanciarem negócios jurídicos onerosos que tragam 
utilidade material ou imaterial a terceiros no âmbito de uma 
relação de direito privado.
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5. Conclusões

5.1. Até o julgamento do RE n. 116.121-3, Rel. para o acórdão 
Min. MARCO AURÉLIO (Plenário, DJU 23.10.2000) o Supremo 
Tribunal Federal considerou constitucional a incidência do ISS 
sobre locação de bens móveis por entender que o conceito cons-
titucional de “serviços de qualquer natureza” pressupunha uma 
obrigação de fazer (conceito do direito privado);

5.2. Este precedente (RE n. 116.121-3) mudou o entendi-
mento da Corte (6 a 5 votos) ao considerar inconstitucional o 
ISS sobre locação de bens móveis porque colidia com o concei-
to constitucional de serviço que pressupõe uma obrigação de 
fazer (conceito de direito privado);

5.3. No julgamento da constitucionalidade, por maioria, da 
incidência do ISS sobre o leasing financeiro em 02.12.2009 
(RREE n. 547.245 e n. 592.905, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno. 
DJU 04.03.2010), os votos vencedores não foram uniformes sobre 
os fundamentos para considerar compatível com o conceito 
constitucional de serviços (art. 156, CTN), a exigência do ISS 
sobre um negócio jurídico que não se resume à uma obrigação 
de fazer;

5.4. Embora não haja uniformidade de fundamentos, o Tri-
bunal manteve o entendimento preconizado no caso do ISS-
Locação de bens móveis, porque: a) afastou do ISS o leasing 
operacional porque neste prevalece a locação e “locação não é 
serviço”; b) editou Súmula vinculante sobre o assunto (SV no. 31, 
DOU 04.03.2010); c) e ratificou no Plenário seu conteúdo (RE no. 
626.706/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES. Pleno. J. 08.09.2010);

5.5. Não houve mudança de entendimento sobre o concei-
to constitucional de serviço, cujo núcleo pressupõe ato humano, 
um fazer material ou imaterial que traga utilidade a terceiro;

5.6. A mudança consiste em considerar como serviço indi-
vidualizado a soma de serviços-meio (fazeres) que compõem o 
negócio jurídico sem reduzir-lhe a substância e natureza a cada 
uma das prestações (fazeres);
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5.7. Esta definição não é livre. A Lei Complementar deve 
observar como limite o fazer (ou seu conjunto) e respeitar as 
competências constitucionais de outros entes federativos, nota-
damente a competência dos Estados em matéria de ICMS e da 
União em matéria de IOF;

5.8. O novo serviço (soma dos serviços-meio) assim consi-
derado pela “série de atos que pode, de algum modo, ser reduzida 
à produção individualizada de uma só atividade” também não 
poderia tomar como sua parte elementos de outras materialida-
des submetidas à competência tributária de outro ente federa-
tivo, ainda que integrem sua complexidade.


