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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1054215-12.2021.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é apelado KADIMA FOMENTO COMERCIAL 
EIRELI.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO 
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO 
ALBERTO PEZARINI.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

REZENDE SILVEIRA
Relator(a)

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO N°: 1054215-12.2021.8.26.0053

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E 

JUÍZO “EX OFFICIO”

APELADA: KADIMA FOMENTO COMERCIAL EIRELI  

COMARCA: SÃO PAULO 

VOTO Nº 27225

EMENTA
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -  
Mandado de  Segurança  -  Munic íp io  de  São  
Paulo  -  ISS  Fac tor ing   I r res ignação  em face  
de  sentença  que  de te rminou a  exc lusão ,  da  base  
de  cá lculo  do  ISS,  do  va lor  cor respondente  à  
d i fe rença  ent re  o  va lor  pago pe lo  a t ivo  
t ransac ionado com a  empresa  fa tur izada  e  o  
va lor  pos te r iormente  obt ido  pe la  empresa  de  
fac tor ing  com a  rea l ização  do  a t ivo   
In te rmediação  f inance i ra  que  não  se  conf igura  
como serv iço   Precedentes  do  STJ  e  dessa  
Cor te   Sentença  mant ida   Recursos  
improvidos .  

Vistos.

Trata-se de remessa necessária e tempest ivo 

recurso de apelação, interposto pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO  ( f ls .  196/207) por meio do qual 

objet iva a reforma da sentença de f ls.  143/147 que concedeu a 

segurança, com observação, a f im de determinar que a 

municipal idade se abstenha de exig ir  o ISS nas operações de 

compra de crédi to prat icadas pela impetrante quanto ao valor 

correspondente à d i ferença entre o valor de face do at ivo 

t ransacionado e o valor da t ransação, afastando-se esse valor 

da base de cálculo do t r ibuto e ju lgou ext into o processo, com 

apreciação do méri to,  nos moldes do art igo 487, inciso I ,  do 

Código de Processo Civi l .

Sustenta,  em suma, ser inconst i tucional a 

exclusão de recei tas da base de cálculo do ISS, a lém do 

expressamente previsto na LC 116/03.  Alega que a 

Const i tu ição Federal  ut i l izou a expressão “serviços de 

qualquer natureza” para f ixar a incidência do ISS, 

impossib i l i tando a inf luência do dire i to pr ivado, considerando 
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que as d ist inções entre obr igação de dar e de fazer não se 

mostram suf ic ientes para del imitar o fato gerador do ISS. 

Alega ainda que, no ano de 2009, por 

ocasião do ju lgamento do RE 592.905-SC, que t ratava da 

incidência do ISS sobre o leasing f inanceiro,  o Plenário do 

STF considerou que a incidência do ISS não se restr inge às 

obr igações de fazer,  pois muitas vezes envolve a ut i l ização de 

algum bem, apl icando-se o mesmo raciocín io à at iv idade de 

factor ing .  Ainda que se compreendesse ser a aquis ição/cessão 

de dire i tos credi tór ios como uma obrigação de dar,  refer ido 

e lemento não desconf igura a natureza do serviço,  ta l  como 

reconhecido pela Lei  Complementar nº 116/2003. 

Aduz que há incidência do ISS sobre 

serviços de factor ing  que não são operações de crédi to para 

f ins de IOF, sendo que a Lei  Complementar nº 116/2003 é 

poster ior à Lei  nº 9.532/1997 e d iscip l inou integralmente a 

t r ibutação da at iv idade de factor ing ,  de maneira que prevalece 

a incidência do ISSQN e não do IOF sobre os serviços em 

anál ise na presente demanda. 

Sustenta que o factor ing  const i tu i  uma 

at iv idade l íc i ta e necessariamente complexa,  que, por sua vez,  

não se confunde com o simples mútuo e não avança em campo 

reservado às inst i tu ições f inanceiras,  tendo t r ibutação com 

base nos i tens 10.04 ou 17.23 da l is ta anexa à LC 116/03.  

Requer a reforma da sentença. 

Contrarrazões a f ls .  213/226.   

É o re latór io.  

Conheço do reexame necessário,  por força 

do art .  14,  § 1º da Lei  12.016/2009.

Os recursos não merecem provimento.    

A apelada impetrou mandado de segurança 

requerendo a exclusão da cobrança do ISS sobre o lucro 

obt ido pela empresa em decorrência do deságio na aquis ição 

dos crédi tos das empresas fatur izadas,  nas operações de 

factor ing .  

Na l ição de André Luiz Santa Cruz Ramos 

("Curso de Dire i to Empresaria l" ,  3ª ed. ,  Ed.  Jus Podium, 
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Salvador,  2009, p.  573),  factor ing  é “um contrato por meio do 

qual o empresário t ransfere a uma inst i tu ição f inanceira (que 

não precisa ser,  necessariamente,  um banco) as atr ibuições 

at inentes à administração do seu crédi to.  Algumas vezes,  esse 

contrato também envolve a antecipação desse crédi to ao 

empresário.  Em síntese:  a inst i tu ição f inanceira or ienta o 

empresário acerca da concessão do crédi to a seus cl ientes,  

antecipa o valor dos crédi tos que o empresário possui e 

assume o r isco da inadimplência desses crédi tos ” .

Como se percebe, a at iv idade de factor ing  

engloba tanto a prestação de serviços (administração e 

cobrança dos crédi tos,  anál ise de r iscos etc.)  quanto a 

aquis ição,  pela empresa fatur izadora,  de t í tu los credi tór ios 

pertencentes ao empresário fatur izado.

Diante dessa conf iguração, o Superior 

Tr ibunal de Just iça tem rei teradamente entendido que, no 

tocante à at iv idade de factor ing ,  o ISS incide tão somente 

sobre o preço dos serviços prestados,  não se cogi tando de ta l  

t r ibutação em relação à renda aufer ida pela compra de dire i tos 

credi tór ios,  uma vez que esse t ipo de intermediação f inanceira 

não se submete à incidência daquele imposto,  devendo, bem 

por isso,  ser excluído de sua base de cálculo o lucro obt ido 

pela empresa, decorrente da di ferença entre o valor pago 

pelos t í tu los e o valor por e les recebido.

Assim decid iu o Superior Tr ibunal de Just iça 

no REsp 998.566/RS: 

“TRIBUTÁRIO.  ISS.  FACTORING. BASE DE 
CÁLCULO. 1.  'Da interpretação sistemática das 
normas jur ídicas acima,  conclui -se que não incide 
o ISS sobre a compra de direi tos credi tór ios 
resul tantes de vendas mercant is a prazo ou de 
prestação de serviços'  (REsp 552.076/RS,  Rel .  
Min.  Denise Arruda,  Pr imeira Turma,  DJ 
02/08/1997) .  2.  'A intermediação f inanceira de 
recursos,  dentre os quais a aquisição de direi tos 
credi tór ios,  é operação t ipicamente bancária,  
nada tendo a ver  com a at ividade de ' factor ing' '  
(Resp 591.842/RS,  Rel .  Min.  El iana Calmon,  
Segunda Turma,  DJ 06/03/2006) .  3.  Recurso 
especial  provido para determinar que a base de 
cálculo do ISS,  nas at ividades de ' factor ing' ,  
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incida sobre o preço do serviço cobrado,  sem 
inclusão do lucro obt ido pela empresa em 
decorrência da di ferença de compra do t í tulo e do 
valor  recebido do devedor”.

E também nesse sent ido são as decisões 

dessa Corte:  

“Ação colet iva.  Associação representat iva de 
classe atuante no ramo da fatur ização mercant i l  
( factor ing) .  Controvérsia relacionada à incidência 
de ISSQN sobre aquisição de crédi tos 
empresariais.  Prolação de sentença de 
procedência que excluiu tais valores da base de 
cálculo do imposto.  Manutenção de r igor.  Não há 
falar-se em inadequação da via elei ta.  A autora 
não pretende obter  a declaração da 
inconst i tucional idade do art igo 7º ,  da Lei  
Complementar  nº  116/03 c/c os i tens 10.04 e 17.23 
da Lista de Serviço Anexa,  mas sim ver  declarada 
a inexigibi l idade da relação jur ídico-tr ibutár ia no 
tocante à inclusão do deságio no núcleo de 
incidência do ISSQN. Descabimento do argumento 
at inente à suposta inadmissibi l idade do 
ajuizamento de ação ordinár ia colet iva pela 
associação em favor de seus associados.  É 
plenamente cabível  que a autora discuta 
controvérsia cujo desfecho afete de maneira 
indist inta todas as suas associadas,  tal  como na 
hipótese.  Nesse sent ido já decidiu o STJ (REsp 
1888699 PR).  No méri to,  o recurso não comporta 
provimento.  A at ividade de factor ing engloba 
tanto a prestação de serviços (administração,  
cobrança e correlatos) ,  quanto a aquisição,  pela 
sociedade fatur izadora,  de t í tulos credi t ícios dos 
cl ientes fatur izados.  A jur isprudência do STJ 
(REsp 998.566/RS) consignou que o ISSQN incide 
apenas sobre o preço dos serviços prestados,  não 
havendo que se falar  na tr ibutação em relação à 
renda aufer ida pela compra de direi tos credi t ícios 
em razão de tal  at ividade não conf igurar  
prestação de serviço.  Destarte,  acertada a 
sentença ao determinar a exclusão do lucro 
obt ido pela empresa decorrente da di ferença entre 
o valor  pago na aquisição dos t í tulos e o 
montante por eles recebido da base de cálculo do 
imposto em apreço.  A conclusão do julgado 
autor iza a majoração da verba honorár ia,  
consoante art .85,  § 11,  do CPC.  Nega-se 
provimento ao recurso,  com majoração da verba 
honorár ia”.  (TJSP  18ª  Câmara de Direi to 
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Públ ico,  Apelação nº  1016222-32.2021.8.26.0053,  
Rel .  Desembargadora Beatr iz  Braga,  j .  em 
02.12.2021) .  

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -  ISSQN -  
Exercício de 2006 -  Município de Indaiatuba -  
Embargos à execução julgados improcedentes -  
Exploração de factor ing  -  At ividade que engloba 
prestação de serviços e compra de direi tos 
credi tór ios -  Não incidência do imposto sobre as 
operações com direi tos credi tór ios -  Precedentes 
jur isprudenciais -  Hipótese de tr ibutação 
incidente sobre a renda advinda de tais operações 
-  Recurso provido”.  (TJSP  15ª  Câmara de Direi to 
Públ ico,  Apelação nº  1001001-11.2018.8.26.0248,  
Rel .  Desembargador Erbetta Fi lho,  j .  em 
28.06.2021) .  

Dessa forma, de r igor a manutenção da 

sentença que determinou, nas operações de factor ing,  a 

exclusão do valor correspondente à d i ferença obt ida entre a 

compra do crédi to e sua poster ior real ização, da base de 

cálculo do ISS.

Diante do exposto,  meu voto nega 

provimento aos recursos.  

REZENDE SILVEIRA
Relator
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