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Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom dia. Vamos dar início a 
nossa Mesa de debates, a primeira deste ano de 2018, eu inicio 
comunicando algumas doações de edições, a primeira edição da nossa 
série doutrina tributária, temos mais um volume intitulado "Direito 
Tributário Internacional, Contextos para interpretação e aplicação de 
acordos de tributação", de Luiz Flávio Neto. Esta foi a tese de doutorado 
do Luiz Flávio, a partir da semana que vem vai estar disponível na 
secretaria para os associados que queiram retirá-la, ou senão receberão 
em casa, mas se quiseram tirar, a partir da semana que vem também 
estará disponível.  

Depois, em termos de doações, nós recebemos aqui do Prof. João Dácio 
Rolim, um livro que ele colabora com outros tantos autores chamado "A 
Global Analysis of Tax Treaty Disputes", em dois volumes, editado por 
Eduardo Baistrocchi. Esse livro eu já li, inclusive, escrevi uma resenha 
sobre esse livro, ele tem, além, ele tem são 2600 casos de tributação 
internacional, analisados e sistematizados. Então, assim, ele pega todo 
o período desde o começo dos primeiros casos de tributação 
internacional até a era Beps, e termina com o plano Beps. O que é 
interessante, eu recomendo muito esse livro, ele tem uma parte que ele 
chama de golden reach. Golden reach para ele seria um índice 
inteligente. Então, a partir do tema que você procure, você vai encontrar 
os casos que foram julgados, que permitem, inclusive, comparar, 
verificar como casos parecidos em jurisdições diferentes são analisados 
de outro modo. Então, já que falávamos do contexto do Luiz Flávio, aqui 
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é interessante verificar como contextos diferentes temos decisões 
diversas. Então, para quem gosta da matéria de tributação 
internacional esse é um livro que deve ser lido, deve ser conhecido.  

Recebemos de Sergio André Rocha, o seu livro, política fiscal 
internacional brasileira, ele mandou um livro tanto em português, 
quanto uma edição que ele fez em inglês. Este livro teria sido uma tese, 
ele apresentaria na faculdade, na universidade da UERJ, disse que teria 
sido, que ele apresentou a tese, mas o concurso teve problemas, foi 
judicializado, então, até hoje não houve concurso e o Sérgio publicou o 
livro.  

A Profa. Ana Paula Dourado nos mandou o seu "Lições de Direito Fiscal 
Europeu", acho que em conhecer o direito europeu é bastante 
interessante, é um sistema, ele é quase uma federação. Entender como 
se formou um direito fiscal tributário internacional ali, certo modo 
uniformizado, mas não como imaginaríamos a partir da atuação do 
legislador. Por quê? Porque em matéria tributária, para você ter alguma 
diretiva, você precisaria da unanimidade das 27 jurisdições, que é 
muito difícil. No entanto, a corte europeia, a partir de uma visão 
negativa, ou seja, o que é que não pode ser feito, porque viola o tratado 
da Europa, tanto viola as liberdades fundamentais, vai começando a 
virar restrições à tributação da renda. E percebe que por meio da 
tributação da renda você pode criar alguma proteção, alguma 
discriminação. Então, a partir desse legislador negativo, que é o 
tribunal europeu, está em formação um direito europeu, ou seja, 
aquelas jurisdições passam a ter princípios comuns a partir de 
proibições efetuadas pela corte europeia e um mapa para esse 
conhecimento, tendo esse livro da Profa. Ana Paula Dourado que está 
aqui então, à disposição dos nossos associados na biblioteca.  

O Carlos Henrique Crosara Delgado nos oferece um livro chamado 
"Contabilidade IFRS e IRPJ, efeitos da nova contabilidade internacional 
sobre a tributação da renda", desnecessário falar sobre a atualidade 
num tema como esse. 

E finalmente Sergio André Rocha, nos oferece o livro "Da lei à Decisão, a 
segurança jurídica tributária possível na pós-modernidade", ele mesmo 
intitula essa obra como um opúsculo, é um nome que ele utiliza, são 
algumas ideias que ele apresenta para debate. Isso posto, eu pergunto 
se temos alguma comunicação em pequeno expediente. Fernando 
Zilveti. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Bom, bom dia a todos. Eu tenho uma 
comunicação a respeito da nossa revista Direito Tributário Atual, 
número 39, nós tivemos um probleminha na nossa plataforma de 
admissão de artigos, já corrigida. Então, nós postergamos o prazo da 
submissão dos artigos até o dia 20 de fevereiro. Então, acho que mais 
uma semana, né? Semana que vem para todos aqueles que querem 



submeter seus artigos para a revista. A revista 38 já está disponível 
para vocês, boa parte dos associados já retirou a revista, outros devem 
estar-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, foi emitido. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Já foi emitido?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Em dezembro. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Já devem ter recebido. É, de fato a gente 
já recebeu pelo correio. Eu só queria comentar que nós temos 
excelentes trabalhos, eu anotei como melhor trabalho na minha visão, 
obviamente, publicado na revista o artigo do Roberto Codorniz Leite 
Pereira, "O consequencialismo decisório e a sua relevância para o direito 
tributário". Esse é um artigo fora de série, muito bom, muito científico, 
muito preciso que eu recomendo que todos leiam. Outra dica, também 
achei muito interessante, é o artigo da Juciléia Lima, "Proteção de 
dados dos contribuintes na troca de informações fiscais". Artigo atual, 
tem bastante precisão científica no quis diz respeito àquilo que se 
propôs. E no final, um artigo que eu achei muito legal, dispensa 
apresentação, é o artigo do Ricardo Mariz de Oliveira, que ele propõe, 
né? Uma crítica, né? Aos novos atropelos na noção de disponibilidade. 
O artigo chama "A incógnita da disponibilidade econômica da renda". 
Esse é um artigo que assim que ele chegar eu gostaria de provocá-lo, 
tem várias observações aqui que merecem uma discussão nesta Mesa, 
enfim, essa observação que eu queria fazer sobre a revista e nada mais. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Há ainda comunicados, 
pequeno expediente? Então, vamos entrar na ordem do dia, eu vou 
pular o primeiro tema, que é pra Mesa sobre legalidade e etc., que é que 
temos termos específicos. Salvador Junior está presente, nos traz o 
tema responsabilidade tributária, ISS e município de São Paulo, Lei 
17757/2017, de novembro, que alterou o art. 13 da Lei 13701/2003, 
para atribuir responsabilidade ao locador pelo recolhimento do ISS 
devido pelo locatário, se este for de outro município ou não tiver 
cadastro no município de São Paulo. Salvador Junior tem a palavra. 

Sr. Salvador Junior: Bom dia. Salvador. Essa nova lei do ano passado, 
ela me gerou diversas dúvidas que eu queria colocar aqui para a 
discussão com vocês, acerca da responsabilidade solidária e análise 
pelo CTN, né? O inciso V, não sei vocês já conseguiram entrar aí. O 
inciso V é uma nova versão do inciso que existia anteriormente, que 
instituía a responsabilidade solidária para o proprietário ou para o 
detentor do domínio útil se ele locasse o espaço dele, o seu bem, para 
diversões públicas, lazer e entretenimento e colocar a responsabilidade 
solidária para o locador, pela prestação de serviços de diversões 
públicas do seu locatário. Acho que ele se confunde um pouco e ele 
pode ser analisado em conjunto com esse nosso dispositivo, que é o 



inciso IV, que ele coloca uma responsabilidade solidária para o 
coworking, para a empresa que desenvolve a atividade de, não sei se eu 
posso aqui chamar de locação ou de uma prestação de serviços, se a 
gente estiver ainda nessa concepção da súmula acumulativa do 
Supremo, item 2, de obrigação de fazer ou obrigação de dar, mas, 
enfim, é uma empresa que presta uma atividade de ceder um espaço 
para pessoas desenvolverem suas atividades no local delas, né? Então, 
um advogado, ao invés de ele montar um escritório próprio, ele loca, ele 
contrata um espaço compartilhado de uma empresa que fornece esse 
tipo de atividade para ele. E aí esse dispositivo, ele coloca que esta 
empresa de coworking, que fornece esse tipo de atividade para o 
advogado, aqui no meu exemplo, seria responsável solidário com esse 
advogado, se este advogado ou qualquer prestador de serviço que 
estivesse lá desenvolvendo sua atividade, não tivesse cadastro no 
município de São Paulo. A minha dúvida é: Se esta responsabilidade 
solidária está de acordo com o que o CTN coloca em termos de 
responsabilização solidária no art. 124 e no art. 128. O artigo 124, ele 
coloca solidariedade quando houver interesse comum, e aqui me parece 
que o coworking, quem presta atividade de coworking não tem interesse 
comum com quem, com os seus clientes que vão prestar serviços para 
terceiros, ou o inciso II diz que há solidariedade, quando a lei assim 
dispor, mas esta lei assim dispor, tem que observar no art. 128, deve 
haver um vínculo entre as partes, né? Para que este responsável 
solidário que vai recorrer um tributo em nome do contribuinte, possa 
até se ressarcido o tributo que ele recolheu em nome do contribuinte e o 
real prestador de serviço, a real pessoa que manifestou a capacidade 
contributiva aqui, no caso. Então, o inciso IV ele coloca assim, “é 
responsável solidário pelo pagamento do imposto, o escritório virtual, 
business center, centro de negócios, escritório inteligente, centro de apoio, 
escritório terceirizado ou congênere, relativamente às empresas que 
utilizem seus espaços ou estruturas, quando essas empresas não 
estiverem regularmente cadastradas no cadastro de contribuintes do 
município de São Paulo”.  

Me parece aqui em princípio que o município de São Paulo está 
exagerando, extrapolou um pouco com esta possibilidade de atribuição 
de responsabilidade solidária, porque essa pessoa jurídica que presta 
essa atividade de coworking não tem nenhum tipo de vínculo com os 
sues clientes para que eles, se ressarça do ISS que é devido pelo 
prestador de serviço. O que ele recebe do prestador de serviço ali no 
coworking, na locação de espaço dele é uma, é uma remuneração pela 
atividade que ele presta, não tem como ele descontar isso no preço ou 
fazer alguma coisa nesse sentido, para que ele possa deduzir o ISS 
devido pelo prestador de serviço que está em seu estabelecimento. O 
que pode começar acontecer agora aqui no município de São Paulo é 
que estas pessoas jurídicas que prestam essas atividades, exigir a prova 
do cadastro para que possa prestar esse serviço para eles, mas eu 
queria ver se, discutir com vocês aqui se o município de São Paulo, ele, 
de alguma forma, ele poderia ter feito esse tipo de responsabilidade para 



este prestador, para essa atividade de coworking, já que os prestadores 
de serviços ali não prestam serviços para o coworking, né? Para a 
atividade de coworking, presta serviços para terceiros, utiliza o espaço 
dele para prestar serviços para o mercado, enfim. É isso.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Alguém quer falar? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Posso propor mais uma pergunta? Salvador?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Oi. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Estou vislumbrando duas possibilidades. Tem a 
hipótese em que o prestador que está lá dentro do coworking presta 
serviços para alguém, um terceiro, mas eu já ouvi muito falar, não sei 
como é isso na prática, mas que uma das atratividades do coworking é 
uma troca de serviços entre as pessoas que estão lá dentro, aí pergunto 
para os demais, coloco mais esse ponto para debate, se o fato de o 
tomador e o prestador estarem dentro do mesmo ambiente, se muda 
alguma coisa em relação à nossa conclusão. Uma coisa pode ser prestar 
um serviço para um terceiro que está fora daquele ambiente e uma 
outra, uma troca de serviços dentro daquele ambiente. Tomador e 
prestador estão lá e a pessoa ali, o dono do coworking é o, está 
disponibilizando um espaço, aproximando as duas pessoas. Nós não 
estamos falando deste serviço, claro. Estamos falando do serviço que é 
prestado por um e por outro que estão lá. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: João Bianco. 

Sr. João Francisco Bianco: Então, está me parecendo que a incidência 
aqui do imposto está sendo exigido do proprietário do imóvel que faz, 
que disponibiliza a sua propriedade para alguém que vai utilizar aquele 
imóvel. A minha pergunta é se isso é uma locação de um espaço e que 
envolve não apenas a locação das instalações, mas também um 
conjunto de utilidades que são oferecidas para o locatário. Então é 
sobre essa atividade que está havendo incidência do ISS?  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não. Não, não. 

Sr. João Francisco Bianco: Não é isso? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não, essa atividade do 
prestador lá. Agora, João, eu começo como você, porque a primeira 
leitura até me assustou um pouco, eu falei, será que doravante todo 
locador de imóvel porque, a estender um pouco isso, qualquer locador 
de imóvel seria responsável pela inscrição de qualquer locatário, agora, 
lendo o dispositivo, não me parece que seja qualquer locação, ainda que 
apareça o termo congêneres, nós vemos alguma coisa em comum, que é 
aquela locação com um plus, ou seja, nós sabemos como é que funciona 
os escritórios virtuais, etc. e sabemos, sim, João, que o locador não se 



limita a ceder um espaço, ele tem uma recepcionista,  ele tem um 
telefone, ele tem, enfim, de algum modo, o terceiro, que a pessoa que 
está vindo naquele prédio, tem até uma ideia que está vindo visitar o tal 
do advogado, que chegou encontrou uma recepcionista, foi colocado 
numa sala da reunião, ou seja, não é exato dizer que o locador apenas 
cedeu o espaço dizendo vire-se, faça o que você quiser desde que seja 
lícito. É o contrário, cedi e sei que você exerce advocacia, conheço os 
horários dos seus clientes, vou arrumar um espaço para você. Então, 
eu digo, admitida essa restrição, incomoda-me menos que haja algum 
tipo de responsabilização. Avançando, eu não sei se seria o caso. Eu 
poderia avançar - vamos dizer que esse dispositivo tivesse criado um 
dever instrumental, por exemplo, que exigisse do locador que ele 
mensalmente informasse à prefeitura quais são as novas atividades 
daquele prédio. E não me parece que haveria um problema com isso, ou 
seja, ele, afinal de contas, tem conhecimento, conhece a atividade e 
seria útil para a fiscalização. Então, enquanto dever instrumental, eu 
pelo menos penso, passaria com alguma tranquilidade.  

Agora, o Salvador nos traz uma questão um pouco diferente dizendo: 
será que o legislador ultrapassou o limite, porque em vez de meramente 
exigir criar um dever de informar, ele criou uma responsabilidade 
tributária? O que o Salvador está nos perguntando é: existe vínculo 
suficiente como fato gerador? Porque acerta, acerta o Salvador ao dizer 
que não é possível ler o 124, II sem o 128, responsável não é qualquer 
um que a lei indique, é qualquer um que a lei indique como, sub-
solidário é qualquer um que a lei indique desde que possa ser sujeito 
passivo. A lei não pode indicar solidariedade para quem não pode 
sequer ser sujeito passivo. Então, o Salvador, corretamente junta o 128 
ao perguntar quem é que poderia estar no 124? E são aqueles ligados 
ao fato gerador, ligados do ponto de vista pessoal ou espacial, de algum 
modo, como disse Salvador corretamente, que possa controlar, que 
possa ter um acesso, que poderia de algum modo, ter acesso àquele fato 
gerador, até impedi-lo se fosse o caso porque haveria uma 
irregularidade. E agora vem o nosso desafio aqui, nesse fato gerador, 
não vou pegar o advogado dele porque o advogado dele tem afinal de 
contas uma alíquota única, vou tirar o seu advogado e vou colocar lá o 
consultor de empresas.  

Então, eu tenho o meu prédio, eu tenho atuando no meu prédio o 
consultor de empresas que não está cadastrado, e que presta serviços 
de consultaria empresarial sujeitos ao ISS. Admitindo o meu modelo 
aqui, porque eu estou restringindo a situação em que eu, eu sim, sou 
um prestador de serviço àquele consultor, porque eu não meramente 
cedo o espaço. Eu tenho a recepcionista, eu tenho um monte de outras 
atividades acessórias que ajudam a esse consultor, esse consultor veio 
ao meu prédio, e não a outro, porque ele contava com algo que eu daria 
que complementaria o serviço dele. Admitindo esse lado a mais que o 
serviço dele essencial, consultoria, tem algo acessório que é do meu 
controle, porque afinal de contas eu tenho a recepcionista, eu sei o 



horário que foi marcado a reunião, eu admiti a entrada ou saída do 
prédio, eu sei quem foi, controlo internet, etc., eu não estou convencido, 
tão convencido quanto você, Salvador, mas insisto, não é, nem num 
sentido, nem no outro, eu de antemão, assim, na primeira impressão, 
eu não vejo que haja, que esteja sendo deferido o 128 nessa hipótese. 
Mas assim, para debate, mas eu vejo algum vínculo com o fato gerador, 
sim, eu não sou um estranho, eu, este que sou o dono do prédio, que 
tenho relação com a sua atividade, que fui procurado por você porque a 
sua atividade fica melhor ao utilizar o meu prédio, eu vejo um vínculo 
com o fato gerador, sim. Então, eu não vejo problema em 
responsabilidade do não contribuinte, responsável, vínculo com o fato 
gerador, e, portanto, por lei, colocado como responsável, essa primeira 
impressão para debate aqui. João. 

Sr. João Francisco Bianco: É, eu inicialmente não havia entendido a 
questão, estava meio atrapalhado aqui, procurando a legislação, eu não 
tinha lido direito e agora, depois do esclarecimento do Prof. Schoueri, 
entendi exatamente qual é o alcance da norma. E a minha primeira 
impressão, ao contrário da primeira impressão do Prof. Schoueri é no 
sentido de que essa norma, ela tem vários problemas aqui. Porque essa 
participação do locador, digamos assim, na atividade de prestação de 
serviço do locatário, ela é meramente instrumental, ela é acessória, não 
há nenhuma participação do locador no conteúdo do serviço que está 
sendo prestado. Ele não sabe qual é o teor da orientação que o 
consultor está dando, ele não sabe quanto que o consultor está 
cobrando. Ele não está dizendo quanto que, ele não participa de nada 
sobre a natureza da prestação do serviço que está sendo fornecido. É 
até impossível para o locador, proprietário do imóvel, saber quanto que 
está sendo cobrado, ele não tem nenhum controle sobre o fluxo de 
dinheiro. Então, eu não consigo ver como é que é possível exigir do 
locador. É até o cumprimento de uma obrigação impossível de ser 
cumprida, porque ele não tem nenhuma participação do conteúdo do 
serviço nem de quanto está sendo cobrado. Então, como é que pode ele 
ser responsabilizado pelo pagamento de um imposto que ele tem não 
nenhum controle sobre o montante, sobre o valor, sobre a base de 
cálculo desse tributo. Então, eu acho que é até uma obrigação meio 
impossível de ser exigida do locador, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É um bom argumento, João. 
Zilveti. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Então, concordando com o Bianco, eu 
comparo o coworking ao chingling, você vai comprar suas, né, 
presentinhos de natal de última hora. Então, esse espaço 
compartilhado-- 

[risos] 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Então você vai nesses espaços 
compartilhados, em que você não consegue nem identificar quem são as 
pessoas que estão ocupando cada box, da mesma forma nessa 
disrupção generalizada dos serviços, o espaço coworking é um espaço, 
como o Bruno já antecipou, em que há uma comunidade que ocupa um 
espaço físico e essa comunidade tem um grau de informalidade muito 
grande. Você tem uma sublocação, na verdade, porque você tem o dono 
do imóvel que sub-loca para o responsável pelo coworking, né, o 
chingling, e aí esse responsável pelo coworking, ele faz uma cobrança, 
que se sequer é de locação, é um contrato atípico, o contrato complexo, 
porque ele tem uma generalidade de obrigações que não são 
necessariamente de locação, você tem lá compartilhamento de internet, 
compartilhamento de custos de secretaria, de custos de publicidade, de 
custos, e muito por troca, muita troca de serviços, inclusive, serviços 
jurídicos, né? Então, você vai lá, presta serviços jurídicos, recebe outro 
serviço em troca de contabilidade, é uma grande confusão. Então, eu 
não consigo enxergar como o locador teria condições, sequer de 
controlar e qual é a relação dele com o fato gerador, isso não tem 
relação nenhuma com o fato gerador. Mas, olhando sob a perspectiva 
do fisco, eles também não têm como recolher qualquer imposto se ele 
não partir de uma responsabilidade generalizante, né? O que não 
justifica, claro, a lei, né? Eu não estou querendo dizer que está certo, 
pelo contrário, está errado, mas com uma grande dificuldade de 
captação do fato gerador. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aí seria aquele ponto para a 
gente saber se seria dever instrumental sujeito a multa e não um 
atributo ao imposto. A Cristiane pediu a palavra. 

Sra. Cristiane: Isso. Bom dia. Cristiane. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Som. 

Sra. Cristiane: Bom dia, Cristiane. Quando eu li os outros incisos do 
art. 13, o primeiro que fala no detentor da propriedade de domínio útil 
que realizou, aí ele fala: “Quando os serviços forem prestados sem a 
documentação fiscal”. No inciso II, que está na lei original, também fala: 
“Quando não for possível cobrar do contribuinte”. Lendo as outras 
hipóteses, eu sinto que me parece uma, que esse artigo, ele traz 
hipóteses de penalidade. Ele está penalizando aquela pessoa que 
deveria fiscalizar o contribuinte e não o fez, como acontece no art. 134 
do CTN. Só que ele não está, essa hipótese não está no art. 134 CTN. 
Como não está, ela deveria, então, se enquadrar no 124, que fala da 
solidariedade das pessoas que têm interesse comum. Eu entendo que 
ele quis encaixar no inciso II, né? As pessoas expressamente designadas 
em lei, mas aí eu acho que a discussão fica justamente essa, se deveria 
haver interesse comum, para haver essa, aí eu acho que foi isso que o 
Brandão levantou quando ele falou do art. 124, deveria haver interesse 
comum, e eu acho que diante das dificuldades que o Prof. Bianco 



levantou da pessoa ter essa, esse controle, né? De quanto está 
entrando, do caixa, né, dos serviços prestados pela pessoa que está 
ocupando o local, eu entendo que essa norma, ela extrapolou os limites 
que ela poderia trabalhar. Concordando com o Brandão.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cristiane, a questão do 
interesse comum, é o inciso I do 124, o 132 não exige, no entanto, no 
entanto a Cristiane trouxe um elemento que eu acho que pode ser 
bastante interessante para a questão, o 134 esgota as hipóteses de 
responsabilidade? Ou eu poderia por lei, passando pela porta do 128, 
criar novas responsabilidades além do 134? Talvez esse seja um tema 
também bastante interessante para ser enfrentado, porque a tese da 
Cristiane, escondida é, se o 134 não arrolou essa hipótese, eu não teria, 
sequer, como considerar uma responsabilidade nesse caso. Salvador 
Junior. 

Sr. Salvador Junior: É, só para completar aqui o da Cristiane, eu 
pensei nesse ponto do 134 também, mas me parece que o 134 seria em 
caso de, é uma solidariedade subsidiária, né? Deveria acontecer um 
fato-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas eu poderia juntar 
com o 124. 

Sr. Salvador Junior: Aqui parece que eu posso chegar nessa conclusão 
pelo inciso IV, mas pode ser também uma já de início, né? Aqui nesse 
inciso IV não dá para saber se essa solidariedade aqui o art. 13, inciso 
IV, do coworking ela é desde sempre solidária ou só se não foi possível 
cobrar do prestador de serviço que utilizou o espaço virtual ou um 
espaço compartilhado, eu também-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Está funcionando? 

Sr. Salvador Junior: Está. As minhas dúvidas, elas residem, elas 
surgem justamente nas observações que o João Bianco fez. Não tem 
exatamente como saber qual é o ISS devido antecipadamente, né? A não 
ser que seja uma hipótese do 134 que eu vou cobrar depois, quando 
aquele prestador de serviço, que utilizou o meu espaço não recolheu o 
ISS e ele deveria ter recolhido para São Paulo, aí sim, eu vou cobrar 
solidariamente de quem prestou essa atividade de coworking para o 
prestador de serviço que utilizou o espaço. A grande dificuldade é que o 
espaço compartilhado, esse business center, escritório virtual ele pode 
ser utilizado só para uma função, por exemplo, para alugar por um 
tempo determinado apenas a sala de reunião. A atividade toda foi 
desenvolvida na casa do prestador de serviço ou um outro local que ele 
tenha, e ele utilizou o espaço compartilhado apenas para utilizar uma 
sala de reunião uma vez no mês. Foi uma fração do serviço que ele 
prestou para um terceiro. E esse escritório também pode ser virtual, ele 
só tem uma secretária, né? Que ele dá o número de telefone para a 



própria visita dele, ele informa para o mercado qual que é o seu 
telefone, os clientes ligam para lá e a secretária encaminha a ligação 
para o celular dele ou para outro telefone que ele tenha dado. É como se 
fosse um serviço de, ele declara para os clientes que o escritório dele 
está neste local, com aquele telefone, os clientes ligam para lá e a 
secretária atende com personalização do atendimento, encaminha a 
ligação para o celular dele. Então, assim, há uma complexidade de 
hipóteses, né, e de serviços prestados aqui nesse quadro, que gera uma 
dificuldade, ao meu ver, de cobrar ISS solidariamente já de plano 
antecipadamente da empresa que presta essa, desenvolve essa 
atividade. A não ser que estejamos falando de uma responsabilidade do 
134 mesmo, que aí vem depois, já sabemos qual é o ISS devido, mas aí 
é um ponto que a gente precisa debater um pouco mais também, que 
não está muito firme para mim essa posição ainda. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Fazendo um contraponto aos defensores aqui de 
que não tem um cabimento a responsabilidade, realmente tem uma 
gama de possibilidades muito grande e quando a gente pega um 
exemplo extremo de alugar uma sala de reunião, ou uma simples 
telefonista, fica realmente muito distante a relação com fato gerador. 
Mas se a gente entender que não há uma simples locação, quando você 
vai para a outro extremo também, esse escritório virtual, assim, ele está 
viabilizando o negócio, né? E apesar dessa questão também do 
conteúdo sancionador da ausência de cadastro, eu li a primeira vez isso 
como, na verdade, uma medida de maior razoabilidade. Ele não está 
fazendo, não está estabelecendo a responsabilidade solidária em 
qualquer hipótese, ele está estabelecendo a responsabilidade solidária 
na hipótese em que o prestador não tem disso. Então, o dono do 
coworking, a primeira coisa que ele tem que pedir é o cadastro. É um 
dever instrumental. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: É um ponto é, se é um dever 
instrumental, será que posso usar um tributo? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Não é que não é não é só isso, né? Eu acho que 
é só um qualificador da responsabilidade. Eu não estou estabelecendo 
uma, eu não estou admitindo pelo 128, 124, que é um interesse comum 
em qualquer situação. Eu estou estabelecendo que eu vou chegar no 
interesse comum quando você deixa de exigir da pessoa que está lá no 
teu ambiente, o registro no município. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, interesse 
comum, o 124, I, 124, II não exige interesse comum. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É verdade. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então. 

Sr. Bruno Fajersztajn: A relação com o fato gerador. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nós estamos no 128. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Isso. É o 128 com o 124, II, né? Quando a gente 
admite que não é uma simples locação, que é uma cessão de estrutura 
e que o sujeito está viabilizando, o dono do coworking está viabilizando 
a prestação de serviço, e não a qualquer hipótese, só na hipótese que a 
pessoa que está usando o espaço não tem cadastro, vai endurecendo 
um nível de razoabilidade em exigir a responsabilidade. Tem um doing 
business aí que está sendo viabilizado pelo dono do coworking, né? Ele 
tem como dizer: não, você quer usar meu espaço? Então, você vai me 
dizer quanto você está cobrando dos seus clientes. E eu estou te dando 
secretária, estou de dando um espaço, estou te dando internet, por que 
é que eu não posso te pedir o teu faturamento, porque, afinal de contas 
você não tem registro na prefeitura. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Só para juntar, desculpe, no 
argumento do Bruno, não é estranho que em direito privado se exija 
faturamento, shopping center, na verdade, entre o escritório virtual e o 
shopping center é uma questão de tamanho. E o shopping center, ele 
exige dos seus lojistas informação sobre faturamento. Então, possível é, 
até eu dizer, usual é, um negócio parecido, uma questão contratual. 
Então, não vamos dizer que não seria, invadiria, assim, ou o shopping 
center não pode exigir ou também o escritório virtual poderia exigir. Só 
para colaborar um pouquinho com o Bruno nesse tema. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Você me lembrou uma coisa que pode colaborar 
ainda mais que é, não sei quais hipóteses, mas pode haver uma 
cobrança do uso do coworking baseado no faturamento. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Isso também. Existe. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Aí nós não estamos muito próximos, até do 
interesse comum, não quero voltar para o 134, I, mas a remuneração do 
dono do coworking é um percentual de faturamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Gente, eu quero ser bem claro, 
estou em dúvida. Mas ainda que acessório instrumental, o serviço não 
seria prestado sem essa atividade. Então, existe um elemento do fato 
jurídico, que a gente sabe que o fato jurídico tributário não uma 
circunstância é uma soma de circunstâncias que tornam aquilo que a 
gente chama, aquilo que a gente chama e o prof. Alcides chamava 
factum, um monte de coisas que a gente reúne e fala isto é o fato 
jurídico tributário. E um elemento do factum é essa secretária que 
atende o telefone na hora que relaciona o cliente, ou seja, o serviço, sim, 
numa parte foi feita com isso, só para a gente comunicar. A Cristiane 
pediu, depois o Salvador. 

Sra. Cristiane: Primeiro falar que o que o Bruno falou, para, na minha 
visão, na minha visão, não? Na minha visão o que o Bruno falou, só 



reforça eu pensar que está caindo no 134, né? Porque eu não vejo essa 
ligação com o fato gerador e eu acho um pouco perigoso pensar que o 
atendimento de uma secretária, principalmente quando eu vejo essa 
hipótese do escritório virtual, estaria relacionado com o fato gerador 
quando eu penso, por exemplo, uma empresa que aluga um lugar, né? 
Um escritório, que loca uma sala. Então, poderia estender para essas 
hipóteses também, você está locando uma sala, para o seu escritório, 
quem aluga para você também poderia ser responsabilizado, porque 
sem aquela sala você não poderia trabalhar. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Sim, mas essa é a ideia. 

Sra. Cristiane: As empresas de terceirização, que terceirizam o serviço 
de faxina, jardinagem, secretária também estariam ajudando a 
concepção do seu negócio. Então, eu acho-- 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Mais ou menos. 

Sra. Cristiane: Um pouco perigoso esse raciocínio na forma em que ele 
poderia se expandir de uma forma que todo mundo poderia ser 
responsabilizado. E eu ainda vejo com caráter sancionatório e acho 
interessante a discussão do 134. 

Sr. Salvador Junior: Só, o Bruno trouxe uns pontos interessantes aqui 
em relação ao cadastro. Mas, eu fico imaginando para que ter cadastro 
no município de São Paulo, se muitas vezes ele está prestando um 
serviço, ele em si, se ele está em outro lugar, na casa dele, enfim, e 
presta serviço para alguém que está em Campinas, por exemplo. Ele só 
utilizou o espaço virtual, o business center, para alguma tarefa ou para 
desenvolver alguns dias da semana alguma atividade, a atividade em si 
pode não ter sido prestada em São Paulo e nem passando para alguém 
que esteja em São Paulo, e vai ter cadastro do contribuinte aqui em São 
Paulo. A obrigação acessória no caráter instrumental, de pedir que um 
escritório, ou que essa empresa que presta essas atividades, forneçam 
as informações para o fisco, eu acho até razoável, mas torná-lo 
responsável solidário, ainda está muito me incomodando um pouco. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não parece haver dúvida de 
que só se exigiria o imposto devido ao município em questão. Não, 
desculpe, aqui não precisa dizer algo que é claro, ou seja, se eu tiver um 
serviço prestado por outro estabelecimento do contribuinte, não se vai 
exigir do dono desse imóvel isso. Agora, justamente para eu saber qual 
é um, e qual é outro, eu posso pôr fiscalização, conhecer o cadastro, 
saber quais são as atividades de um e de outro, aí teria essa 
fiscalização. Eu não vi incompatibilidade, pelo menos, nessa segunda 
parte, com relação ao Bruno. Existe um defeito, primeiro que o João 
trouxe, que você endossou, com relação à praticabilidade. Daí o Bruno 
trouxe um contra-argumento de locador poder exigir isso, que eu somei, 
embora confesso, eu acho que todos estamos em dúvida aqui, que eu 



somei com a hipótese do shopping para dizer: olha, não é algo absurdo 
exigir que o dono do imóvel fale, senhor me apresente o faturamento 
que eu quero, eu preciso ter essa informação até para poder dar para a 
prefeitura. Nós estamos só somando informações aqui, caminhos, 
assim, tirando aquela certeza. O que é legal na mesa Mesa de debates, 
né? Começam certezas e depois viria dúvidas aqui. Então, avançamos 
no debate. Quer falar Salvador? Salvador, pai. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Realmente a legislação municipal ou o 
pagamento do tributo municipal está se tornando, digamos assim, 
diabólico, né? Infernal. Até com a nova lei que veio e criou a forma de 
recolhimento em cada município onde se presta serviço, praticamente 
torna algumas atividades em inviáveis, mas não é só isso, acho que 
todos nós aqui, sem exceção, principalmente os grandes escritores né, 
que são apresentados aqui na Mesa, trabalham para empresas que 
estão localizadas em outros municípios, porque hoje em São Paulo, 
praticamente só se presta serviço, as indústrias estão fora de São Paulo, 
a maioria delas estão fora de São Paulo. 

E está havendo cada vez mais a exigência de que você faça a inscrição 
cadastral em cada município, não para o pagamento direto lá, o fato 
gerador é daqui, está fora daquelas 26 restrições hoje que o ISS deve ser 
recolhido no local da prestação de serviço, mas, mesmo assim, 
empresas que estão no Simples Nacional, que prestam serviços lá numa 
cidade, se não tiver cadastro, sobra retenção na fonte. Quem criou isso, 
essa história foi São Paulo mesmo, foi São Paulo que criou esse 
cadastro e todo mundo gostou, né? Exatamente para combater Barueri 
e companhia. A legislação do município diz o seguinte, que, a história 
da pantufa, né? Onde você tem uma pantufa, você tem um 
estabelecimento, onde você tem um estabelecimento, você precisa ter 
uma inscrição municipal, não importa que ele preste um serviço com 
inscrição municipal na casa dele, e faça só uma reunião nesse local, se 
ele aluga esse local, ele obrigatoriamente tem que fazer uma inscrição 
cadastral lá. Daí a levar ao locador a responsabilidade, mesmo que 
tenha essa hipótese de pedir o faturamento em alguns casos, não é só 
em shopping center, em supermercado mesmo. As vezes a locação é 
feita em função do faturamento do supermercado uma única, um único 
contato, mas, vamos dizer que tenha essa hipótese e tem, e que por 
outras razões o locador também participe do resultado da prestação de 
serviço, nesse caso até seria razoável a solidariedade porque daí faria, 
realmente cabe ao fato. Agora, numa situação onde tem 300 empresas 
virtuais naquele local, você por falta de inscrição municipal, que pode 
ser até exigido, vai, a partir desse momento acho que é até saudável que 
a empresa, se você vai se instalar aqui, sem inscrição municipal nesse 
endereço você não vai se instalar, ou não vai poder usar, né? Mas aí ser 
solidário para pagar o imposto ali, já, realmente acho que esbarra 
exatamente no art.134 do CTN. É isso. 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Na sua visão, se esbarra no 
134 você seguiria, o que a Cristiane diz, que essa responsabilidade seria 
quando muito subsidiária, não é necessário cobrar primeiramente do-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ah, não. Desculpe, não. O 134 
combinado com os demais, não haveria possibilidade, salvo naquela 
hipótese onde ele tenha um, entre aspas, uma sociedade, né? Tipo essa 
de participar do faturamento, se ele simplesmente loca o espaço com 
sectária uma vez por mês, todo dia, ele não tem, a única obrigação dele, 
ele pode sofrer uma multa por não exigir a inscrição municipal, mas 
pagar o imposto ele nem. Não está nem, está distante do fato gerador. 
Daqui a pouquinho nós vamos chegar a situação como já falada aqui, 
que onde nós estamos localizados aqui no Salvatore, que é locado, o 
dono do escritório lá vai ter que exigir de nós. Mas nós temos inscrição 
municipal lá, tá tudo lá, certinho. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Mas, veja, nós prestamos serviços, 
somos isentos, imunes do tributo municipal. Que como é que, vamos 
informar para eles o faturamento, ou então se você tiver uma multa o 
locador é que vai ser responsabilizado? Não tem o menor cabimento, ele 
está locando o imóvel, ele está locando o espaço. Diria até que existe na 
legislação municipal um item lá que fala locação de espaço em bem 
imóvel, né? É muito genérico, mas não é isso, locação de espaço em 
meio óbice, jogava em estacionamento, essas coisas, né? Agora, locar 
um contrato de locação do sujeito, a Lei 8245, não é, é contrato de 
locação, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Luís Eduardo. 

Sr. Luís Eduardo: Bom dia. Bom dia. Eu concordo porque eu vejo uma 
ligação muito grande entre o que o espaço coworking faz hoje e o que 
um condomínio de um edifício pode fazer no futuro bem perto, porque 
hoje você tem até água cobrada, luz cobrada tudo no condomínio. E 
você pode ter internet, e você já tem uma secretária, você tem um 
serviço de vallet no subsolo para os seus clientes, você chega lá, você 
pode usar a secretária do prédio, que fica geralmente no térreo, para 
atender as suas ligações, o que você tem é uma sala privativa dentro de 
um prédio. Então, você pode ter um andar inteiro, você pode utilizar a 
secretária do condomínio, e eu não vejo uma diferença muito grande. 
Eu acho que a finalidade do coworking, do locador, do locatário do 
coworking é a mesma de um locatário, de um locador dos dois lugares é 
a mesma, é alugar o espaço, e ponto. Eu concordo com vocês, eu acho 
que a gente pode levar isso para os condomínios normais se a história 
continuar desse jeito. O que eu também acho é, eu não consigo ver a 
ligação do fato gerador com esse, com esse proprietário do imóvel, né? 
Outra coisa, é o que ele falou, a maioria, pode ter gente que use todo 
dia, mas eu acho que a maioria é mais usar, um uso uma vez por 



semana, uma vez por mês ou até mesmo uma sala de reunião, eu acho 
que se a prefeitura quisesse impedir a utilização desses prestadores de 
serviço que não têm inscrição municipal, ela deveria falar: olha, isso 
aqui é uma obrigação acessória, você só vai poder alugar esse espaço se 
a pessoa tiver uma inscrição municipal. Agora, exigir dele o pagamento 
de imposto, eu acho isso um pouco demais e além disso, ele vai ter que 
pagar imposto, ele vai ter que pagar imposto corretamente. Então ele vai 
ter que auditar todos os balanços para ver se ele vai pagar o imposto 
corretamente. Eu acho que é uma obrigação, assim, que extrapola 
bastante o permitido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cristiane? Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Me ocorreu aqui a questão do art. 134, é uma 
discussão interessante, né, ele fala de solidariedade, mas na 
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal 
pelo contribuinte. Então, a solidariedade subsidiária, né? Lendo aqui, a 
princípio, eu não creio que o 134 esgote as hipóteses de 
responsabilidade solidária, mas ele pode ser lido como um limite, né? 
Se o pai, pelo tributo devido pelo filho menor, o tutor, o tabelião, o 
síndico, etc., só são responsáveis pelo CTN na impossibilidade de 
cobrança da obrigação principal do contribuinte, a lei ordinária, se 
quisesse estabelecer uma nova hipótese baseada no, sempre respeitada 
o 124, II e o 128, também deveria levar em conta o 134 que estabelece 
uma responsabilidade subsidiária. Então, o 134 poderia ser também 
um limite, né? E se houvesse a relação com o fato gerador, caberia 
desde que de forma subsidiária nos termos do 134. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu te diria Bruno, ao se 
admitir que na medida que o pressuposto, não haver um 
pronunciamento no cadastro do CCN já é exatamente porque não existe 
um contribuinte para cobrar conta de vocês. Agora, eu de toda essa 
reflexão aqui, eu ainda acho que eu estou diante um dever 
instrumental, sancionado com uma tributação, e isso me parece que é 
problemático, ou seja, aceitando que eu possa, sim, impor um dever 
instrumental, possa exigir que, do locador que não ceda o espaço sem 
que haja uma documentação sob pena de uma multa. Agora, quando é 
sob pena de um tributo, a palavra já ficou incompatível, sob pena de 
tributo é algo incompatível com o art. 3º, tributo não pode ser sanção 
por ato ilícito. Então, seja por essa razão, seja até pela desproporção, ou 
seja, haveria um meio eficaz para exigir cumprimento desse dever 
instrumental? Haveria. Então, que não seria cobrança de tributo. Então 
me parece também desproporcional. Medindo todos os argumentos eu 
tenho nesse momento a dizer, no sentido, no primeiro sentido do 
Salvador Junior, no sentido do exagero desse dispositivo. Ou seja, 
existe, sim, um problema, gostei muito do, nós tentamos ao máximo 
salvar a situação, mas a tentativa de salvamento somente ajuda para 
pensar mais, e tratar mais e para ficar mais profundo esse raciocínio. 
Então, não, pela impossibilidade que o João apresentou, não me 



convenceu o suficiente, mas pela desproporção e pelo fato de ser um 
mero dever instrumental, me parece incompatível com o nosso 
ordenamento jurídico que o dever instrumental seja sancionado como 
tributação. E por isso, nesse momento eu concordo do Salvador. 

Sra. Cristiane: Prof. Schoueri, tem um ouvinte aqui que está fazendo 
um comentário. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por favor. 

Sra. Cristiane: Poderia ler? Chama Alexandre Pacheco. Ele diz: “Na 
opinião dele o mais razoável seria dispor na legislação a cassação do 
alvará de funcionamento do imóvel em que há atividade sem inscrição 
municipal”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Uma sanção por um ato ilícito. 
Perfeito, Alexandre. 

Concluímos o assunto? Então, concluído o assunto, obrigado Salvador 
por tê-lo trazido. Nós temos outro tema na pauta, a portaria PGFN-32 
dação em pagamento, oferecimento de imóveis para pagamento de 
débitos tributários e portaria PGFN-33, averbação de dívida na fase pré-
executória. Inscrito Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Oi? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Pede para passar para outra 
semana o tema. Então, com isso, oi? Você quer falar sobre esse 
assunto? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, com isso a pauta 
termina, nós temos ainda pendente claro, sempre a questão da 
legalidade, formalismo e substantivismo, que aliás, por acaso é objeto 
desse opúsculo que eu já mencionei. Salvador. Então, pauta livre. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Nós estamos falando em exageros 
municipais, então, eu tenho uma lei curiosa que vai contra todos os 
princípios que a gente estudou aqui, né? Nenhum contribuinte é 
obrigado a escolher uma forma de tributação mais onerosa, se ele tem 
dois caminhos legais, ele pode escolher o caminho menos oneroso. 
Assim é a regra de ouro da opção do contribuinte. Dizem que a regra do 
ouro é ao contrário, né? Quem tem o ouro faz a regra, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O ouro é muito flexível. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E ele faz a regra, né? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No Brasil é assim, a gente diz o 
seguinte quando for cláusula pétrea, como diz o Prof. Alcides, a pedra 
do Brasil, é pedra sabão. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: E cláusulas de ouro, ouro é o 
metal mais flexível que nós temos. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A prefeitura de Ubatuba editou uma 
lei, porque ela está muito preocupada com a falta de recolhimento do 
ISS das pousadas e hotéis de Ubatuba que caiu muito. A arrecadação, 
por quê? Porque hoje se tornou muito fácil e eles fizeram um 
levantamento dos sites que têm esses anúncios de locação, das pessoas 
que alugam a casa para veraneio. Então, ele diz o seguinte: quem 
alugar uma casa de veraneio em Ubatuba, está escrito na lei, é obrigado 
a fazer uma inscrição municipal para pagar o ISS como se pousada 
fosse. A pergunta assim fica: olha, eu posso fazer uma locação? Todas 
as razões que o secretário lá levantou que eu ouvi, são absurdas, né, 
porque ele diz que ocupa o espaço da cidade, dá custo de lixeiro, dá 
custo para o município, mas não falou da movimentação que isso traz, 
né? Então, ele vai, todo mundo que tem uma casa, vai alugar uma vez 
por ano, uma coisa assim, tem que ter uma inscrição municipal. Bom, 
nem sei até que nível porque se você faz uma inscrição municipal com 
um valor tão pequeno, sei lá, de repente, tem muitos que são até 
profissionais, tem gente que tem dez casas, mas aí já é outra situação, 
mas não tem lei que me obrigue, nem no federal hoje, que eu possa 
fazer 500 vendas no ano, 500 compras e vendas no ano e eu não sou 
equiparado ao empresário individual, eu só sou equiparado se eu 
construir um prédio ou fizer um loteamento, né? É assim que funciona 
hoje, no passado era diferente, eu tinha que comprar quantidade de 
operações que eu fizesse, de compras e vendas, e me equiparava a um 
empresário individual e pagava os tributos, então. Mas hoje até pela 
situação das opções que se têm no direito tributário para as pessoas 
jurídicas, às vezes é até um tiro no pé, né? Porque o cidadão se 
inscreve, tá bom, então eu sou um microempresário, o que é que ele 
paga? Paga lá para o federal talvez até menos do que ele pagaria como 
pessoa física na locação. Porque na questão de imóveis também tem 
esse problema, né? Você pode, como pessoa física, ter dez imóveis, 
alugá-los e concentrar na pessoa jurídica, mas no caso que ele está 
fazendo, ele pode pegar um extremo. Tem extremo, tem. Tem muita 
gente que investe só no litoral, na Riviera de São Lourenço, Bertioga, 
Santos, e tem lá dezenas de imóveis só para locação, né? Mas é ilegal 
fazê-lo na pessoa física? Não, não é. E obrigá-lo a se inscrever como 
uma empresa, para recolher ISS de prestação de serviço de pousada, 
acho que vai um caminho muito longo, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, só uma informação 
para trabalharmos mais concretamente. Você diz ele obrigar, ou você 



diz por hipótese que haja uma lei municipal exigindo que aquele, que 
aquela locação habitual implique uma inscrição municipal, só para, 
uma coisa, só para separarmos o problema. Um é, ele exigir sem lei, 
outro é, a lei exigir, mas a lei não poderia exigir. Qual é a sua questão? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A questão é existe a lei, eu acho que a 
lei não poderia existir. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Então, vamos trabalhar a 
hipótese então, só para nos trabalharmos uma hipótese, um município 
genérico, não sabemos qual é, que por lei, preveja que aquela pessoa 
que loque o seu imóvel se inscreva e recolha o ISS. O Salvador traz a 
tese de que isso seria ilegal. Vamos ao debate. 

Sr. João Francisco Bianco: Desculpe, está na lista de serviços locação 
de bem imóvel com hipótese de incidência de incidência do ISS? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, a locação de bens imóveis, não, 
mas a pousada, serviço de hotelaria está. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mas locação de apartamento 
equivale a serviço de pousada? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: De jeito nenhum para mim, né? Mas-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O ponto, acho que o João 
resolveu a questão de um modo mais direto, é necessário descobrir a 
separação entre hotelaria, pousada e a locação. E essa linha não é tão 
clara quanto o João nos apresenta. Todos nós, não sei se todos, 
certamente estou pensando, porque quem viaja já procurou um site e já 
utilizou-se daquele site que quando encontra, quando chega naquele 
apartamento que foi alugado, encontra, inclusive, itens com café da 
manhã, o proprietário deixa lá um pãozinho, um leite, coisas parecidas. 
Quem já vivenciou isso, vê que essa linha é um pouco mais tênue do 
que o João apresenta. João, admitindo que eu tenha, por exemplo, uma 
casa perto da uma lagoa. 

Sr. João Francisco Bianco: Represa. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Aquela represa perto de São 
Paulo lá em Ibiúna, e que eu resolva colocar num desses sites a minha 
casa para locação por dois ou três dias, quatro dias. Eu entro em 
contato, aparece alguém, eu informo onde é que vai encontrar chave, 
falo, olha, que a limpeza também vou assegurar a limpeza no começo e 
no fim, já vou cobrar isso também, porque isso também faz parte. Eu 
deixo o café da manhã, deixo alguns itens. Coisa básica para atrair o 
João. Aliás, no meu site, aparece, inclusive, vários agradecimentos, 
quando eu ia procurar no site, encontro pessoas agradecendo a 
gentileza do proprietário, dizendo que o proprietário foi tão gentil: "Olha, 



quem tiver algum problema, procure o João", um João qualquer. 
"Procure o João, porque o João é sempre receptivo, ele sempre deixa lá 
um pão fresco". Coisas como essas. Eu gostaria de compreender esta 
linha, se eu estou diante de uma locação ou estou mais próximo de 
uma pousada. Porque eu, como usuário, devo dizer que entre uma 
pousada e a casa desse suposto João, em Ibiúna, na beira da represa, 
talvez eu goste mais da segunda hipótese e passar minhas férias ali 
pode ser mais interessante, três dias, em Ibiúna, quem não gostaria de 
uma represa ali? 

Sr. João Francisco Bianco: Eu posso responder? Olha, eu acho que-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sem qualquer interesse, claro. 

Sr. João Francisco Bianco: As situações não guardam qualquer 
relação, elas são completamente diferentes. Uma coisa é você locar uma 
casa, um apartamento com vários cômodos, uma sala, vários banheiros, 
outra coisa é você locar um quarto numa pousada, a pousada tem uma 
recepção. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O site costuma também 
admitir que eu alugue só um quarto daquela casa da represa. 

[risos] 

Sr. João Francisco Bianco: Não, posso alugar um quarto só, veja, a 
pousada tem uma recepção, tem uma pessoa disponível para você 24 
horas por dia. Tem segurança. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Muitas pousadas não têm 
pessoas 24 horas. 

Sr. João Francisco Bianco: Mas tem uma recepção, tem uma 
cozinheira à disposição, ela vai fazer a cama. Não tem nenhuma 
relação, as situações são completamente diferentes. Daqui a pouco você 
vai dizer então que a minha casa é uma pousada. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Nem falei da sua casa. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Falei de uma casa em Ibiúna. 

Sr. João Francisco Bianco: Olha, minha mulher não vai gostar dessa 
história, viu? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O que eu disse é que também 
existem locações de quartos também, é comum isso. Gente, só para 
dizer, Salvador, esse seu tema, quero até antecipar 22 a 24 de agosto 
teremos um congresso de direito tributário internacional. Quem não pôs 
na sua agenda, por favor, coloque. E o primeiro dia do congresso, no dia 
22 de agosto, nós vamos tratar, sim, da economia virtual, ou seja, seja 
dos automóveis, seja dos imóveis e vitais, uma perspectiva dos Brics. Na 
nossa ideia vamos trazer, convidar a Índia, enfim, dos outros países dos 
Brics, para fazer uma comparação e entender como as jurisdições estão 
enfrentando essa mistura de situações em que a linha parece tão clara 
ao João, a mim parece um pouco mais tênue, até porque, João, hoje eu 
também já vi pousadas em que você tinha que buscar a chave do 
quarto, porque na verdade embora aqui você alugue no site de hotéis, 
você vai buscar a chave numa recepção que é em outra rua e vai com a 
chave e entra no seu quarto, usa a quarto, depois você devolve. Aliás, 
numa cidadezinha italiana, nós vimos exatamente essa situação, João e 
eu juntos, e você naquela época não cogitou dizer, “puxa, estou 
alugando um quarto”. Naquela época parecia que você estava num 
hotel. Então, vejam que situações como essas, essa certeza desapareceu 
bastante, Salvador, o problema que você se traz de concreto, talvez no 
dia 22 nós tenhamos, dia 22 de agosto tenhamos até uma iluminação a 
mais sobre esse assunto. Bruno? 

Sr. Bruno Fajersztajn: Pesquisando aqui a Lei Complementar 116. No 
item locação, no item locação não vejo locação de bens imóveis, salvo 
melhor juiz não tem previsão para incidência, sem o prejuízo da 
discussão do serviço ou direito privado etc.. Depois tem um outro item 
nove, que são serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e 
congêneres. Aqui está o limite para onde o legislador ordinário deve 
caminhar. “Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service 
condominiais, flat, apart hotéis, hotéis residência, residence service, suíte 
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre 
serviços)”. Então, está me parecendo que esse é o limite. Ocupação por 
temporada desde que com o fornecimento de serviços e pelo o que eu li 
aqui, sobre a alimentação e a gorjeta tem um ISS específico. Não sei se 
ele quer dizer que só isso que é sujeito ao ISS, mas não é qualquer 
locação por temporada que gera o imposto. Tem que ter esse 
fornecimento de serviço. Então, infelizmente temos que ver cada caso-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ou seja, a linha mais grossa 
do que pareceria. 

Sr. Bruno Fajersztajn: É, pela própria Lei Complementar. 

Sra. Cristiane: Talvez-- 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: O Zilveti pediu a palavra antes. 
Depois Cristiane. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Então, é que é uma, por trás disso uma 
tentativa de perseguição dos serviços de locação de espaço, né, locação 
de quartos ou apartamentos, ou pensões, enfim, por via disruptiva. 
Então, de fato, o congênere pode albergar esta diferença desde que 
prestação de serviço exista. E a prestação de serviço não é só você 
colocar um maço de flores, um chocolate, sei lá, umas frutas, mas 
também você dar a esse espaço um caráter de prestação de serviços 
efetivos, ou seja, que você vai lá e está lá e está limpo o local, está 
arrumado, você tem acesso a alguns serviços como internet, você tem 
acesso a alguns serviços até como lavanderia, se você solicitar, ou seja, 
há, de certa forma, esta, esta prestação de serviço também nesta 
categoria disruptiva de locação. 

Locação não de espaço comum, qua a gente estava falando. Não é 
locação de imóvel, mas, sim, esta de serviço, de certa forma, 
substituindo a hotelaria tradicional ou até modernizando a hotelaria 
tradicional. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Cristiane. 

Sra. Cristiane: Já emendando o que Prof. Zilveti falou desse serviço que 
está se substituindo a hotelaria tradicional, eu acho que a linha 
continua não sendo tão grossa, professor, porque aí eu fico pensando 
tem que ter service, a questão tem que ter services, os congêneres eu 
imagino que tem que ter services também. Mas a questão é o que 
caracteriza essa prestação de serviço? Uma lavanderia que eu tenha? O 
fato de eu limpar o quarto no final do dia, já enquadraria? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É um complexo. Então, você vai ter, você 
acha na internet, você reserva na internet, você tem uma pessoa que te 
recebe, você tem um, como a Schoueri disse, você pode ter ou não o 
jornal que deixa na porta, ou você pode ter ou não, um suco de laranja 
na geladeira. O fato é: o que é que vai caracterizar um serviço de 
hotelaria ou não? Se está escrito hotel, se está escrito apart, se está 
escrito motel ou se está escrito alguma coisa do gênero, ou o simples 
fato de você ter aí a viabilidade de se hospedar em determinado local 
com essa facilitação, aí vem a questão da plataforma de novo. Que a 
gente estava falando do Salvador, é muito difícil você fugir desta 
plataforma de integração de tomador e prestador, de comprador e 
vendedor, né? Que agora também está na nova Lei Complementar que 
vai falar dos negócios como o Netflix etc., que a gente vai comentar 
depois. Ia até comentar hoje, mas fato é, eu não consigo enxergar que 
não exista uma prestação de serviço. Há uma 'forçação' de barra dizer 
que não existe. Então, a não tem prestação de serviço, como é que não 
tem? Lógico que tem. 



Sra. Cristiane: O limite. Então, não seriam atividades singulares, 
prestação de serviços singulares, mas seria um complexo que 
caracteriza uma atividade típica de um apart hotel, né? De um serviço 
de hotelaria, mas aí eu pergunto: qual que seria o parâmetro para dizer 
que estaria dentro de um serviço de hotelaria, o serviço básico prestado 
por um hotel nível 'budget'? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Existe uma questão 
interessante aqui, me desculpa, muito interessante, teórica, que eu 
preciso interromper. Porque o Fernando Zilveti nos defende sempre aqui 
com um minoritário absoluto de que não existe, que o que existe mesmo 
na lei ordinária são situações típicas. A grande maioria dos autores 
acredita que na Lei Complementar existem conceitos. A Cristiane tá 
perguntando qual é o conceito e o Zilveti está, nós temos um debate 
teórico muito interessante aqui, só queria que vocês enxergassem por 
trás disso, por que o Fernando não consegue conceituar? O que o 
Bruno fez foi um conceito, ele falou: vamos ler aqui. Eu tenho isso, isso, 
isso, atividades congêneres pode ser indeterminada, mas eu tenho um 
conceito. O que é que está por trás da cabeça do Bruno? Lendo essas 
diversas hipóteses e tantas palavras mais vierem, eu posso ter 
dificuldade de expressar, mas diria o Bruno tranquilamente, eu sei o 
que é esse service. Eu tenho esse conceito na minha cabeça, eu vou ter 
uma incidência. Agora, o que é interessante é que o Fernando, que nos 
defende o tipo, também está conceituando aqui. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É um conceito indeterminado. 

[risos] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, mas é uma evolução 
brutal. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É um plexo. Nós caminhamos-- 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele evoluiu muito porque 
agora ele trabalhou com conceito, posto indeterminado. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Só não evolui aquele que não revê aquilo 
que pensa ou que lê. E que fica parado no tempo, achando que as 
coisas são estáveis. Complexo é o futuro da humanidade, não há mais 
singularidade, se você achar que existe um serviço singular e você ficar 
na tipicidade cerrada, estrita, você está fadado à peça de museu. Você 
tem os serviços em sua quase totalidade hoje, são complexos. Não há 
serviço singular. Quase não há serviço singular, e você pode identificar 
isso no nosso debate. Então sendo um conceito indeterminado que 
estamos tratando, eu não vejo problema nenhum que nós passemos a 
analisar ele como tal e vamos avançar, o ponto é estamos tratando sim, 
de um complexo, eu vou procurar, não vou falar o nome do serviço, 
porque não vem ao caso, mas eu vou procurar na internet uma pensão, 



ou na verdade nem procuro mais esse nome, não existe mais o nome 
pensão, eu quero um quarto lá para viajar com o Schoueri e o Bianco, 
né? Excelentes companheiros de viagem, e o Bruno, sem dúvida, né? 
Salvador, todos aqui. Mas o fato é assim, somos companheiros de 
viagem. A gente está procurando um lugar para se hospedar. A gente 
vai olhar na internet e esse local, ele está individualizado, fácil, um 
acesso que é facilitado por uma ferramenta de internet que eu vou 
encontrar lá, eu posso encontrar um, dois, três, dez, vinte serviços que 
me agradem, cada um daqui presente pode ter outros serviços que os 
agradem. Então, isto não tira o caráter de serviço que se aproxima de 
uma hotelaria. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Se aproxima ou é? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Se aproxima. Porque há uma 
aproximação, certo? É isso que talvez nos separe aqui na Mesa. A 
aproximação, ela pode gerar uma interpretação adequada, porque ela 
encaixa do mesmo jeito, você faz uma aproximação, você não tem 
assim, preto e branco, você tem uma aproximação porque ela é 
necessária para que você chegue a uma interpretação conforme. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu queria trazer um elemento 
a mais para a nossa reflexão para aprofundarmos ainda, na construção 
do conceito, conceito, da Lei Complementar. Um ponto que eu tenho em 
vista, alguns acórdãos do Supremo parecem começar a considerar, é o 
aspecto concorrencial, ou seja, quando o Supremo admite que o 
download de software seja tributado pelo ICMS, ele enxergou que não 
tinha sentido uma tributação diversa para situações que são, que 
concorrem. Eu gostaria de perguntar-lhes, um desafio novo, 
interessante para nós aqui, admitindo que o Fernando quando for 
procurar as nossas férias, que eu agradeço até o convite, porque vai ser 
ele que vai pagar pelo visto, e quando ele for procurar e navegar, 
quando ele encontrar de um lado no site alguém que se chama de 
pensão, e noutro, outro que se diz um site de locação de imóveis. E ele 
imediatamente vai comparar as comodidades e os preços e talvez opte 
por um ou pelo outro. Eu pergunto: as duas empresas não atuam no 
mesmo mercado? Não são concorrentes no mesmo mercado? O que é 
que a existência de um único mercado vai nos trazer para a construção 
do conceito do item da lista de serviço? Ou seja, quando o legislador 
aqui complementar, utiliza os tais dos congêneres, etc., que ele vai com 
todos no mesmo cesto, parece que ele enxerga itens que concorrem e 
que devem estar sujeitos à mesma tributação. Porque não dar a mesma 
tributação implicará alguma vantagem para um ou para outro. Então, o 
desafio interessante para nós é se o princípio da livre concorrência, que 
é um dos critérios para a igualdade, sem ferir o Fernando, se ele deve 
entrar na construção da norma da Lei Complementar, da nova 
incidência, mas a construção do conceito se até agora parecia mais 
tênue, se poderia ser oferecida a livre concorrência e dizer, olha, dentro 



ou fora, concorre ou não concorre? Gostaria de ouvi-los sobre isso. O 
João me pediu a palavra. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu, ouvindo o debate aqui, as opiniões dos 
colegas, eu identifiquei realmente uma diferença entre o fato de uma 
pessoa alugar o apartamento durante o carnaval e depois durante o ano 
usar o apartamento para uso próprio, e aquela pessoa que desenvolve 
um negócio, tem um business. O negócio do sujeito que ele não usa 
aquele local, aquele imóvel, aquela casa ou aquele apartamento. Ele 
coloca num site de acesso, esses sites conhecidos, e é o business do 
sujeito, é o negócio do sujeito, ganhar dinheiro naquela atividade de 
disponibilizar o apartamento. Não é exatamente uma situação de 
hospedagem como eu sustentei aqui? Não é, mas eu diria que é um 
business, é um business e está operando num regime concorrencial 
com aquelas, com as empresas que desenvolvem um serviço, um 
negócio parecido, que é o serviço de hotelaria e hospedagem. Está 
concorrendo com o mesmo mercado? Está, está concorrendo com o 
mesmo mercado. Da mesma forma que o táxi, os automóveis 
compartilhados, esses aplicativos, estão concorrendo com o serviço de 
táxis. Então, deveria ser tributado? Deveria. Não tenho dúvida, deveria. 
Porque o sujeito está desenvolvendo um negócio, está prestando um 
serviço. Deveria ser tributado? Deveria. A questão é, no nosso sistema, 
está na lista ou não está na lista? Eu acho que o congênere está na 
lista. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: A proposta é que com base 
nisso a leitura desse congênere, parece que ele nos ajuda a nisso, né? 
Conceitualmente. 

Sr. João Francisco Bianco: Agora, nós precisamos de uma reforma 
tributária para adequar a nossa legislação, aos novos tempos? Claro 
que precisamos. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não, não precisa. 

Sr. João Francisco Bianco: Precisamos sim. Precisamos rever. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não, aí não. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: A Índia fez, né? 

Sr. João Francisco Bianco: E não existe essa, essa diferença entre 
serviço e mercadoria, é uma diferença que não existe mais. Então, o 
regime tributário, o sistema tributário tem que se adaptar aos novos 
tempos. Essa diferenciação de serviço e mercadoria é anacrônica, não 
tem mais sentido. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Por conta do calor dos debates 
o Bruno cedeu a ordem para o Fernando falar primeiro. 



Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Eu discordo do Bianco apenas nesse 
ponto. A reforma não vai trazer esta tranquilidade que os positivistas 
entendem que traga. A reforma vai trazer novas revisões, novos 
conceitos ou reconceitos, ou revisões de conceitos, como é a proposta 
atual. Se a gente for olhar a proposta atual sobre o assunto, é uma nova 
expressão para o que já existe. Então, você fica procurando expressões 
novas, novos conceitos quando o conceito já existe, o congênere serve 
para isso, quando se pensou no congênere foi para isso mesmo, para 
que você não ficasse a cada nova tecnologia, a cada evolução 
socioeconômica, não, agora vamos fazer uma reforma, a reforma da 
reforma. Não sai do lugar. Este negócio, Bianco, que pode ser pontual, 
eu posso fazer um negócio. O imóvel está sendo alugado, ninguém está 
alugando. Está difícil. Então, eu coloco num site e vem alguém e aluga 
por três dias, para o carnaval. É um negócio. Ele, ah eu fiz disso o meu 
negócio, eu posso fazer ou não. Mas, se eu não considerá-lo como o 
congênere que se presta, eu estou criando uma concorrência desleal 
com o hotel, com o dono de serviço de hotelaria, porque eu estou 
tirando do mercado, alguém que poderia se hospedar no hotel, que é o 
que está acontecendo. Os hotéis estão vazios, muitos hotéis estão, a 
gente viu isso no Ifa, o mesmo hotel tem um ala para serviço disruptivo 
e uma ala para serviço de hotelaria, por quê? Porque ele entendeu que 
se ele não fizer isso, ele vai perder mercado. Agora, ele sofre com aquele 
que não recolhe ISS, porque é uma concorrência desleal, 5% a menos, 
né? Direto, por que não? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Apenas para comentar, entrei agora no 
site de Ubatuba, e o decreto regulamentador, que a lei é genérica e o 
decreto trouxe uma coisa que acho que foi bem colocada aqui, tem que 
ser bed e breakfast. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: B e B.  

Sr. Salvador Cândido Brandão: É, B e B. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Não, eu entendi. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Esses dois elementos levam a essa. E 
os sites, agora sim, multados se no anúncio não tiver o CNPJ do 
anunciante. Não sendo responsabilizado pelo tributo, mas pagarão uma 
multa, o que é razoável de se exigir que eventualmente você tenha 
CNPJ, mas, evidentemente vai ser complicado. Mas realmente ficou a 
situação de bed e breakfast, porque muita gente mesmo, em casa 
mesmo acima de três dormitórios, tem caseiro, né? Vai lá fazer a cama, 



faz o café, às vezes até incluiu no preço, né? Tem de tudo, tem de tudo 
quanto é tipo. Mas, vamos ver, se for uma locação simples, a pessoa 
não vive disso, como falamos, não tem habitualidade, né? Também tem 
que ver esses casos aí. Já estou vendo que o pessoal está fazendo uma 
ação geral lá para afastar essa cobrança e o limite concorrencial acho 
que já foi bastante discutido nessa questão, somente nas entidades sem 
fins lucrativos, né? Qual é o limite eventualmente de uma imunidade e 
de uma isenção de atividade de uma entidade sem fins lucrativos? Olha, 
eu posso aqui no IBDT criar uma pequena livraria vendendo livro de 
direito tributário. Mas eu não posso criar uma editora que vai concorrer 
com a Saraiva, né? Por quê? Porque daí foge exatamente, eu tenho, nós 
teremos um benefício que eles não têm. Então, isto fere a concorrência 
financeira. Aqui nós tivemos o caso da fundação Sinhá Junqueira, que 
era o maior fabricante de sapatos praticamente, do Brasil, e que era 
uma fundação que se considerava sem fins lucrativos. Daí chegou o 
momento que falou, não, peraí, você tem que pagar ICMS sobre essa 
produção porque realmente quebra toda a concorrência, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bruno. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Só para finalizar esse ponto da concorrência, 
realmente se as atividades são iguais, elas têm que ser iguais, né? 
Então, alugar uma casa com internet lá dentro, é bem diferente de um 
hotel. Se as atividades forem iguais, por exemplo, no fim do ano eu 
aluguei uma casa na praia, no Nordeste, tinha empregado que fazia a 
comida, arrumava a cama, tinha serviço de internet e serviço de praia. 
Mais barato do que um hotel e mais confortável que um hotel, aí está 
tendo realmente, claramente um serviço de hotelaria. Está aqui dentro 
da lista e o hotel está perdendo espaço para esse tipo de atividade. Eu 
não fiz o aluguel pelos sites aí da economia disruptiva, por sinal. Agora, 
o que me ocorre, assim, inclusive, é que se, estando as duas ofertas em 
igualdade de condições, as duas deviam ser tributadas para privilegiar a 
concorrência. Agora, se alguém devia ser privilegiado devia ser a 
empresa, não a pessoa física, né? A empresa que movimenta a 
economia, contrata gente, ela que devia ter, se alguém não devia ser 
tributado, não devia ser a pessoa física que faz o aluguel via economia 
disruptiva e sim a empresa que gira a economia. Então, se alguém devia 
ser privilegiado, devia ser a empresa. Eu acho que ninguém devia ser, 
mas se alguém, se pudesse optar por alguém tinha que ser a empresa, 
que movimenta a economia.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sobre esse tema ainda? Então, 
vamos à última questão que o Brandão falou com uma rapidez tão 
grande, que estava passando despercebido. Se o Brandão não fosse 
falado, nós temos ainda 15 minutos, ia passar. O Brandão disse: olha, 
se eu tiver que vender 500 mercadorias no mês, tal, eu ainda posso 
optar por ser pessoa física. Não, enfim, eu tenho a opção, é uma opção, 
se eu quero ser pessoa física ou pessoa jurídica se não houver a 
previsão em lei, a previsão em lei da equiparação da pessoa física e a 



pessoa jurídica, dizia o João, é para o caso do loteamento e construção 
de imóveis, só. Eu gostaria de inventar um pouquinho mais essa 
questão porque não me parece tão óbvio, não me parece tão óbvio que 
se eu exercer uma atividade com um intuito empresarial na pessoa 
física, que eu tenho a opção de dizer: olha, eu quero ser tributado como 
pessoa física. Vou passar a chamar de ganho de capital, o que na 
verdade é compra e venda, é rendimento de atividade empresarial. Eu 
não concordo, ou seja, meu ponto de vista é que eu teria uma atividade 
irregular sim, mas eu, a cédula correta de tributação é de pessoa 
jurídica, lucro real, 34%. Eu não acho que exista economia, exista a 
opção de manter na pessoa física, um, vou usar o termo, um negócio. 
Eu insisto. Há uma diferença entre um ganho de capital que eu tive, na 
venda de um imóvel, ou coisa parecida, de eu me estabelecer, porque 
nós falamos de 500 transações por ano, ele falou. Mas 500 transações 
num ano ultrapassam qualquer bom senso a eventualidade. Passa a ser 
um negócio. Então, a tese que o Brandão trouxe, que me parece difícil 
de concordar é que haveria economia de opção em manter na pessoa 
física um negócio. Meu entendimento, não há, não precisa a legislador 
dizer. Se eu tiver uma atividade empresarial, eu devo ser tributado pelo 
lucro real porque esta é a cédula adequada. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, mas o legislador já disse, né? Existe 
equiparação. Quem desenvolve uma atividade econômica com o objetivo 
de lucro e com habitualidade, deve se inscrever no CNPJ e ser tributado 
pelo lucro real, está no regulamento do imposto de renda. Quer dizer, 
lucro real ou presumido ou arbitrário, mas tem que se inscrever no 
CNPJ. É muito comum que compra e vende automóveis com 
habitualidade, está sujeito ao regime tributário da pessoa jurídica, está 
no regulamento. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: No passado anterior às 
privatizações era comum que se negociasse compra de linhas 
telefônicas, eu fui um grande ativo também. 

Sr. João Francisco Bianco: Não, é a mesma coisa. 

[falas sobrepostas]  

 

Orador Não Identificado: Qual que é o artigo? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Então, mas a questão é a seguinte, 
existe mesmo essa questão da habitualidade, como uma regra geral, 
mas as operações com os imóveis, você vê que eles estão em outro lado 
do paraíso, né? Porque tanto a locação de bens imóveis têm um 
tratamento diferenciado, como a atividade de compra e venda de 
imóveis. E se você tem uma legislação específica, ela prevalece como 
uma regra geral. Tem uma regra geral que a pessoa se habitua a fazer 



uma operação de compra de automóvel ou de qualquer outra coisa, até 
pela incidência dos tributos estaduais, ela se equipara à pessoa 
jurídica, mas nos imóveis, isso não existe. Inclusive, tinha até um 
planejamento tributário que se fazia, a pessoa jurídica, ela fazia todo o 
loteamento, fazia toda a parte de estrutura, quando pronto passava 
para a pessoa física fazer a venda como pessoa física. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Salvador, então o seu 
problema é só com locação? Porque-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Locação e venda. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Porque são situações bastante 
diferentes, assim, quando ele falava em locação, tem sim, algumas 
pessoas físicas que eu conheço que têm vários imóveis e até por uma 
ignorância de um bom planejamento banal que é o lucro presumido, 
mantém na pessoa física, pagam até mais imposto por conta disso. E 
nunca me ocorreu cogitar que essas pessoas que têm um prédio inteiro. 
Conheço uma pessoa que tem um prédio e aluga o prédio inteiro, se ela 
recebe na pessoa física, não pareceu, nunca me pareceu um problema, 
mas aí o Salvador trouxe as 500 vendas e essa me incomodou, aí era 
uma situação diferente. Então, vamos trabalhar com isso, olha, são 
empresas individuais as pessoas físicas, art. 150 do RIR: “As pessoas 
físicas que em nome individual explorem habitual e profissionalmente 
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim 
especulativo de lucro mediante a venda a terceiros de bens ou serviços”. 
Sim. A venda de bens-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não. Não. Mas vê o inciso III. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Bom, inciso III. Não, o terceiro 
é incorporação, mas o inciso II, que seria o nosso caso, é saber, esta 
pessoa que tenha muitos imóveis, e alugue muitos imóveis, nós todos 
sabemos que ela naturalmente vai ter uma pessoa jurídica, mas vamos 
admitir a hipótese com que por uma razão x ela entenda que deva ficar 
na pessoa física, ela tem a opção de ficar em pessoa física ou ela é 
equiparada à pessoa jurídica? 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Equiparada. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Para o Imposto de renda.  

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ela vende serviço? Eu tenho 
uma dúvida, desculpe-me, porque, afinal de contas, ela não vende bens, 
se ela vende serviços aí minha pergunta: como é que nós, e eu não 
tenho problema nenhum em ler aqui na locação a venda de serviços, ou 
seja, eu faço uma interpretação econômica do dispositivo, mas há 
aqueles que acreditam que a expressão serviços tenha um sentido 
prévio e que não caberia no caso de locação de bens imóveis. 



Orador Não Identificado: Isso. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu não sei se alguém da Mesa 
aqui defende essa visão civilista, porque se alguém defender a visão, o 
direito tributário é um direito de sobreposição, não defendo. Se alguém 
defende o tributário é de sobreposição eu gostaria de saber como 
incluiria essa pessoa nesse inciso II. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Ela não está no inciso II, né? Porque 
locação, serviços não é. Venda, não é, ela não está aí. E você disse aí, 
você, às vezes pergunta por que a pessoa pode estar como pessoa física. 
Eu tenho uma razão ou a pessoa está em uma idade avançada, que tem 
uma despesa médica fabulosa e que se ele está na pessoa jurídica, o 
rendimento é isento, ele não tem dedução, na pessoa físicas ele deduz 
tudo, né? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito! Gostei do seu 
exemplo, vamos trabalhar então, com isso. Eu tenho uma pessoa que 
tem despesas médicas altíssimas e tem interesse na pessoa física e faz a 
opção. Voltando aqui, como enquadrar na hipótese da lei? Eu já disse, 
eu não tenho problema algum em ler vendas de bens ou serviços e 
incluir essa locação com a atividade empresarial. Eu não tenho 
nenhuma questão, eu jamais defendi a prevalência de direito privado, 
mas aqui na Mesa muitos o defendem. O João Bianco é um deles. 
Então, João, como é que você lê esse dispositivo? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, eu estou fazendo, veja, eu não estou 
fazendo uma interpretação literal desse dispositivo, eu estou lendo ele 
como um todo, qualquer atividade econômica de natureza civil ou 
comercial com fim especulativo de lucro. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Mediante venda de bens ou 
serviços. 

Sr. João Francisco Bianco: Sim, mas é instrumental. Eu acho que 
qualquer atividade econômica, não tenho nenhum problema em dizer 
que se é uma atividade habitual é com fim, o objetivo de lucro, é com 
objetivo de, é um business, né? Quer ganhar dinheiro? Está 
enquadrado aqui no dispositivo. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Eu fico feliz que então, 
portanto, para esse lado do direito privado não vai tanto. Mas então, no 
caso desse senhor idoso que Salvador disse, você diria que não há 
economia de disrupção nesse caso? 

Sr. João Francisco Bianco: Qual era o caso, ele aluga uma sala? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Ele tem um prédio dele e ele 
teria uma pessoa jurídica, aliás, ele tinha uma pessoa jurídica, ele tinha 



uma pessoa jurídica, daí ele percebe que as despesas médicas dele são 
altíssimas e ele é orientado pelo seu consultor, Salvador Brandão, ele 
extingue a pessoa jurídica e passa a receber os alugueres todos na 
pessoa física, e, portanto, deduz imediatamente as despesas médicas, 
ele pode fazer ou não? É um prédio inteiro, são vários conjuntos. Por 
andar são oito conjuntos-- 

Sr. Salvador Cândido Brandão: É o nosso exemplo aqui, viu? O dono, 
ele tem 99 anos. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Perfeito, eu não queria dar 
nome para alguém, mas assim, imagine que o proprietário tenha muita 
idade e ele fala assim, quero tudo na pessoa física. Não quero mais ser 
pessoa jurídica, não vou mais pagar para contador, eu vou querer tudo 
na física. Pode, João? 

Sr. João Francisco Bianco: Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Não sei, 
a pessoa não pode ter dez, 15 imóveis e alugar na pessoa física? 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é a pergunta, porque é 
profissionalmente, esta é a profissão dele. Quando perguntam a ele, o 
que você faz? Eu alugo imóveis. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: Ele é proprietário de imóveis. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Essa é a minha atividade, vivo 
de aluguéis, tenho dezenas de aluguéis. 

Sr. Fernando Aurelio Zilveti: É, pela lógica do Bianco se você tem um 
intuito de exploração econômica habitual e-- 

Sr. João Francisco Bianco: Veja, ele tem um negócio, ele tem um 
negócio porque ele administra, ele vê se todo mundo pagou o IPTU, ele 
vai ver se a água está funcionando, se a eletricidade está sendo 
fornecida, é um business, né? 

[falas sobrepostas] 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Não há economia de opção? 

Sr. João Francisco Bianco: Acho que não. Mas eu ainda estou um 
pouco em dúvida, viu, Brandão. 

Sr. Bruno Fajersztajn: Esse dispositivo é da legislação do imposto de 
renda, ele se aplica para outros tributos? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Equiparar, né? 



Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Temos uma contribuição, por 
favor, bem rápido. 

Sra. Cristiane: A contribuição é do Alexandre Sansoni Pacheco, que 
diz: “É que rendimentos de locação de pessoa física tem o tratamento 
tributário específico, art. 106, inciso IV do RIR, carnê leão, recolhimento 
mensal obrigatório”. 

Sr. Presidente Luís Eduardo Schoueri: Sim, Alexandre, mas a 
pergunta é se eu sou pessoa física ou pessoa jurídica, porque o 
pressuposto entre seis é eu ser pessoa física. Eu sou indivíduo, vamos 
lembrar Cristiane, eu sou indivíduo, só indivíduo. Mas eu posso ter 
rendimentos na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica, são 
duas universalidades separadas, e a legislação tributária parece exigir, 
eu devo dizer, Salvador, que eu estou caminhando para isso. Parece que 
exigir que eu coloque na pessoa jurídica esse rendimento, porque não 
parece uma opção aqui, acho que eu sou equiparado, não tenho opção 
disso, mas eu disse parece exigir porque são estritamente 10h, eu 
agradeço a todos o retorno às Mesas de debates do IBDT, que voltará na 
semana próxima. 
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