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Resposta de Consulta SECONTI n.º 001/2016 

Assunto: Locação de bens móveis 

OBJETO  

Questionamento da Coordenadoria de Finanças e Contas – CFIC/CCT se o documento apresentado 

pela empresa EQUIPMAQ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA e paga com recursos 

financeiros de adiantamento é hábil. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Considerando que o item 3.01 - Locação de bens móveis, da lista de serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003, foi vetado pelo Presidente da República.  

Considerando a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF nº 31:  

É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre 

operações de locação de bens móveis. 

Considerando o art. 1º e parágrafos da Lei nº 8.846/1994 que dispõe sobre a emissão de documentos 

fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários, e dá outras providências, no qual considera 

a emissão de recibo também para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza na operação de locação de bens móveis, conforme abaixo: 

Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de 
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser 
efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, no momento da efetivação da operação. 

§ 1º O disposto neste artigo também alcança: 

a) a locação de bens móveis e imóveis; 

b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas 
físicas ou jurídicas. 

§ 2º O Ministro da Fazenda estabelecerá, para efeito da legislação do imposto sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza, os documentos equivalentes à nota fiscal ou recibo 
podendo dispensá-los quando os considerar desnecessários. (Grifo nosso) 
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Considerando que o assunto referente às obrigações acessórias em relação à locação de bens móveis 

também já foi consultado à Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil tendo como 

resposta e entendimento daquela Coordenação a seguinte Solução de Consulta nº 295 – Cosit, abaixo:  

Assunto: Obrigações Acessórias  

Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. 
O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas 
de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para 
impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível 
idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros 
de registros, contratos etc., desde que a lei não imponha forma especial. 

 

CONCLUSÃO 

Diante destas considerações entendemos que a empresa de locação de bens móveis EQUIPMAQ, 

desde que não haja Prestação de Serviços associada às locações e a lei não imponha forma especial, 

por estar desobrigada da emissão de Notas Fiscais de Prestação de serviços, neste caso, pode apresentar o 

Recibo como obrigação acessória.  

Assim, em relação à consulta sobre ser hábil o documento apresentado pela empresa EQUIPMAQ 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA à CFIC/CCT entendemos que esta Coordenadoria de 

finanças deve considerar válida a apresentação do Recibo tendo em vista a empresa EQUIPMAQ se 

enquadrar nas considerações descritas acima, mas desde que a locação não tenha qualquer serviço a ela 

associado. 

Embora entendamos que a CFIC/CCT deva considerar válida a apresentação do Recibo da empresa 

EQUIPMAQ, em vista às considerações descritas acima, cabe a CFIC/CCT também observar às exigências 

estabelecidas no Título VII – Dos Documentos Comprobatórios de Despesas contidas na Instrução Normativa 

N.TC-0020/2015, principalmente, neste caso, o seguinte: 

• A discriminação dos valores, unitário e total, de cada mercadoria ou serviço e o 

valor total da operação. ( Inciso III, §1º do art. 38, da Instrução Normativa N.TC-

0020/2015) (Grifo Nosso) 

• §2º O recibo conterá, no mínimo, a descrição precisa e específica dos serviços 

prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do 

emitente, valor pago (numérico e por extenso) e a discriminação das deduções 

efetuadas, se for o caso. ( §2º do art. 39, da Instrução Normativa N.TC-0020/2015) 

(Grifo nosso) 
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RECOMENDAÇÃO 

Recomendamos consultarem a legislação municipal de cada Unidade de Ensino da UDESC antes de 

certificarem quaisquer documentos fiscais apresentados por pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras de 

bens ou prestadoras de serviços, tendo em vista que a exigência para emissão de Nota Fiscal de Prestação 

de Serviços é de competência dos Municípios.  

Recomendamos também observarem as exigências do Título VII – Dos Documentos Comprobatórios 

de Despesas contidas na Instrução Normativa N.TC-0020/2015 que estabelece critérios para organização e 

apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e 

demonstrativos por meio eletrônico e dá outras providências, disponível na página da SECONTI no seguinte 

endereço: www.udesc.br/?id=232 

Estas recomendações não substituem os textos nem eximem os responsáveis de observância da Lei 

nº 8.846 de 21 de janeiro de 1994, Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, Instrução Normativa 

N.TC-14/2012, Instrução Normativa N.TC-020/2015, as Legislações Municipais e demais legislações 

tributárias. 

 
Florianópolis, 29 de setembro de 2016. 

 
 
 

MARCOS RÉGIO SILVA DO NASCIMENTO 
Secretário de Controle Interno 

Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 


