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“There is no more B2B or B2C: It’s H2H: Human-to-human”. 

“Technology allows us all to be broadcasters, journalists, authors, 

inventors, and philosophers – to share ideas without limits. The future 

is not me sharing ideas with you; the future is all of us channeling our 

inner scientists and philosophers to share with our networks, and from 

those networks to more networks, sharing ideas that will make a 

difference”. 

Bryan Kramer 
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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a estudar a tributação dos modelos de negócio que envolvem o 

conceito de economia compartilhada, que se liga à ideia de mercados de redistribuição, estilos 

de vida colaborativos e o sistema de produto e serviço, que busca substituir a propriedade pela 

posse dos bens. Esses modelos utilizam-se da tecnologia para aproximar pessoas que 

dificilmente se encontrariam offline para que elas possam firmar negócios jurídicos relacionados 

ao ideal de compartilhamento. As plataformas digitais, nesse contexto, funcionam como 

marketplaces, que agregam demanda e oferta e potencializam os resultados desses modelos de 

negócio. Desse modo, a partir da definição do conceito de economia compartilhada, os modelos 

de negócio foram mapeados, para que, em seguida, se pudesse compreender o papel das 

plataformas digitais, nesse contexto, e os negócios jurídicos que são celebrados por intermédio 

delas. Foram estudados os contratos firmados entre os usuários da plataforma e deles com a 

plataforma para, com base nisso, fosse examinada a tributação incidente. Concluiu-se pela 

impossibilidade de se estudar a tributação incidente sobre as atividades desenvolvidas pelas 

plataformas digitais de economia compartilhada apenas com a verificação do que ocorre com 

negócios jurídicos offline parecidos, estabelecendo a atividade preponderante e a tributação 

incidente por analogia. É preciso compreender o modelo de negócio, os contratos que são 

celebrados por seus usuários, além da relação jurídica que eles estabelecem com a plataforma e 

a consistência material do negócio jurídico, para, somente então, analisar a tributação incidente 

sobre as atividades econômicas desenvolvidas por intermédio dela. 
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ABSTRACT 

 

Jacqueline Mayer da Costa Ude Braz. Taxation in the sharing economy. 2021. 416 p. Doctor`s 

degree – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

This work proposes to study the taxation of business models that involve the concept of 

sharing economy, which is linked to the idea of redistribution markets, collaborative lifestyles, 

and product and service system, which seeks to replace ownership of assets by their usage. 

These business models use technology to bring together people who would hardly meet offline 

so that they can establish legal business relationships that are connected to the idea of a sharing 

economy. In this context, digital platforms act as marketplaces that aggregate demand and 

supply, enhancing the results of these business models. This work defines the concept of a 

sharing economy and maps the existing business models so that one could understand the role 

of digital platforms in this context and the legal businesses that are concluded through them. 

The contracts signed between the users of the platform and theirs with the platform were studied 

and, based on this, the incident taxation could be examined. It was concluded that it is 

impossible to study the taxation on the activities developed by making an analogy between the 

digital platforms of sharing economy with similar offline legal businesses. It is necessary to 

understand each unique business model, the contracts that are signed by its users, the legal 

relationship that users establish with the platform, and the material consistency of the legal 

arrangement, only then to analyze the taxation on the economic activities developed through it. 
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Riassunto 

 

Jacqueline Mayer da Costa Ude Braz. Tassazione nell’economia condivisa. 2021. 416 p. 

Dottore in giurisprudenza – Scuola di lege, Università di São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Questo lavoro si propone di studiare tassazione dei modelli di business che coinvolgono 

il concetto di economia condivisa, che è legato all`ide adi mercati di ridistribuzione, stili di vita 

collaborativi e sistema di prodotti e servizi, che cerca di sostituire la proprietà com la proprietà 

di risorse. Questi modelli utilizzano la tecnologia per riunire persone che dificilmente sarebbero 

offline in modo da poter avviare attività legali legate all`ideale della condivisione. In questo 

contesto, le piattaforme digitali agiscono come mercati, che aggregano domanda e oferta e 

migliorano i risultati di questi modelli di business. Quindi, dalla definizione del concetto di 

economia condivisa, sono stati mappati i modelli di business, in modo che, successivamente, si 

potesse comprendere il ruolo dele piattaforma digitali in questo contesto, e le attività legali che 

si concludono atraverso di esse. Sono stati studiati i contratti stipudiati tra gli utente della 

piattaforma ed i loro com la piattaforme in modo che, in base a ciò, si potesse esamianare la 

tassazione degli incidenti. Si è concluso che è impossibile studiare la tassazione sulle attività 

sviluppate dalle piattaforme digitali di economia condivisa solo com la verifica di quanto 

accade com attività legali offline simili, stabilendo l’attività predominante e la tassazione per 

analogia. È necessario comprendere il modelo di business, i contratti che vengono firmati dai 

suoi utente, oltre al raporto giurudico che gli utente instaurano con la piattaforme e coerenza 

materiale dell’attività legale, solo successivamente per analizzare la tassazione sulle attività 

economiche sviluppate atraverso esso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Disrupção”: Substantivo que ganhou notoriedade nos últimos anos. Virou palavra da 

moda, muito usada para designar as transformações promovidas pela tecnologia nos modos de 

vida, quando muitos passaram a utilizar patinetes ou bicicletas elétricas para ir ao trabalho, 

quando se trocou a hospedagem em hotéis para nos tornar-se hóspede de pessoas desconhecidas 

ou quando muitos deixaram de ir ao supermercado por fazerem as compras pelo celular. De 

certa forma, usa-se o termo “disrupção” com acerto. Uma de suas acepções possíveis evidencia 

a interrupção do curso normal de um processo e a sua substituição por outro1. 

O capitalismo incentiva o acúmulo de bens dando enfoque à produção e à publicidade, 

com a utilização da fórmula “preço, praça, produto e promoção”. No entanto, a crise de 2008 

trouxe inúmeros questionamentos a respeito desses padrões de consumo. Há muitos recursos 

ociosos na economia, que poderiam gerar riqueza por meio de um processo disruptivo, que 

contemplasse a necessidade de dividir e de usar ao invés de ter. 

Emergiu, nesse contexto pós-crise de 2008, as plataformas digitais de compartilhamento, 

que permitem a manutenção dos mesmos estilos de vida, sem a necessidade de incremento do 

consumo. A economia compartilhada gera impactos positivos tanto do ponto de vista financeiro 

quanto em relação à sustentabilidade do planeta. Baseia-se em três possíveis sistemas: (i) 

mercados de redistribuição, ancorados no princípio “reduza, reuse, recicle, repare e redistribua”; 

(ii) estilos de vida colaborativos, baseados no compartilhamento de recursos, como dinheiro, 

habilidades e tempo; (iii) sistemas de produtos e serviços, que determina a retribuição pecuniária 

pelo uso da coisa e não pela coisa em si. Atribui-se à economia compartilhada o poder de reduzir 

enormemente o desperdício, aumentando a eficiência no uso dos recursos naturais, além de 

combater o consumismo desenfreado e auxiliar na redução das desigualdades sociais. 

Também nesse contexto, surgiu o chamado consumo colaborativo, em que, com base 

nessas premissas, as pessoas compartilham produtos e serviços, como carros, motos, alimentos, 

informação e tecnologia. 

 
1 De acordo com o dicionário Houaiss, “disrupção” significa “ato ou efeito de romper(-se); ruptura, fratura, 
dirupção”. Além disso, como dito, refere-se à “interrupção do curso normal de um processo” ou, para a eletricidade, 
o “restabelecimento brusco de corrente elétrica, causando faíscas e intenso gasto da energia acumulada”. Já para a 
hidráulica, é a “formação de turbilhões em toro de um obstáculo ao escoamento de fluidos, deflexão”. Disponível 
em: https://bit.ly/3pFzqwf. Acesso em: 13/01/2020. 
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Além disso, a tecnologia torna-se instrumento para aproximar as pessoas, conectando 

desconhecidos com interesses comuns e propiciando o compartilhamento de bens, serviços e 

informações numa escala absolutamente sem precedentes. Assim, plataformas digitais são 

utilizadas para ligar pessoas com interesses complementares: de um lado, aquele que quer 

compartilhar seus bens ou serviços e, de outros, aquele que busca utilizá-los. 

Diante disso, surgiu um incontável número desses novos modelos de negócio baseados 

no conceito de economia compartilhada, utilizando plataformas digitais. Eles desafiam a 

compreensão da tributação incidente sobre as atividades por meio deles realizadas. A tecnologia 

importou em alterações substanciais a ponto de gerar questionamentos sobre as atividades 

desenvolvidas e se elas se enquadram ou não na regra-matriz de incidência dos tributos 

instituídos com base nas faixas de competência previstas na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988). 

Com este trabalho, pretende-se responder à seguinte questão: Os negócios jurídicos 

celebrados no contexto da economia compartilhada devem ser tributados como se fossem 

realizados offline? Para tanto, será preciso analisar se os negócios jurídicos celebrados sofreram 

alterações substanciais ao passarem a ser firmados com o intermédio de plataformas digitais ou 

se foram apenas repaginados pelo uso da tecnologia. 

Para responder a essa questão, é imprescindível a eleição de um método que defina o 

caminho a ser traçado. Desse modo, a tributação das atividades desempenhadas pelas 

plataformas digitais de compartilhamento será analisada à luz do Constructivismo Lógico-

Semântico, que confere maior precisão ao uso da linguagem, concatenando os seguintes 

aspectos: (i) sintático, ao se referir à relação estabelecida entre os signos, ou seja, entre os 

enunciados prescritivos, a partir dos quais constroem-se as normas jurídicas; (ii) semântico, 

correlato à relação dos signos com os objetos significados; e (iii) pragmático, no que concerne 

à relação dos signos com seus usos. 

Com base nesse método, fixa-se a seguinte tese: A tributação dos negócios jurídicos 

celebrados por intermédio das plataformas digitais não pode ser fixada por analogia com os 

modelos de negócio que já eram desenvolvidos offline. Desse modo, não deve o Uber ser 

equipado, para fins tributários, a uma cooperativa de táxis, nem o Airbnb às tradicionais 

imobiliárias, desprezando como as relações jurídicas são formadas e qual o papel das 

plataformas digitais em cada um dos casos estudados. Esses modelos de negócio de economia 
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compartilhada devem ser examinados pormenorizadamente para que se compreenda os 

contratos que são celebrados e, a partir disso, a tributação incidente. Desse modo, serão 

examinadas as relações jurídicas estabelecidas e no que se refere a cada uma delas, será avaliada 

a ocorrência do fato descrito na hipótese da regra-matriz de incidência dos tributos incidentes 

sobre consumo, renda e receita.  

Além disso, é preciso delinear o itinerário deste trabalho. Ele pode ser dividido em quatro 

partes. Na primeira, far-se-á uma aproximação do conceito de economia compartilhada, a partir 

da fixação das premissas imprescindíveis para compreendê-la. Em seguida, será apontada a 

importância da eleição de um método de estudo e será descrito o Constructivismo Lógico-

Semântico como método. Na segunda parte, o conceito de economia compartilhada será 

definido para promover a adequada delimitação do objeto deste estudo. Na terceira, com 

fundamento nos arts. 109 e 110, do Código Tributário Nacional (CTN), utilizar-se-á a Teoria 

dos Contratos e serão descritos aqueles que são mais utilizados no contexto da economia 

compartilhada.  A partir disso, estudar-se-ão os modelos de negócio de economia compartilhada 

selecionados para este estudo. Na quarta e última parte, serão avaliados os problemas na 

delimitação de cada um dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, em decorrência 

desses novos modelos de negócio construídos a partir da tecnologia. Por fim, será analisada a 

tributação desses modelos de negócio relacionados à economia compartilhada, considerando os 

negócios jurídicos anteriormente mencionados para a definição da incidência. 
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2. SOBRE QUE SE FALA? 

 

Para iniciar este estudo, é importante promover uma aproximação do tema “economia 

compartilhada” para que nos capítulos subsequentes se possa definir esse conceito com precisão. 

Por isso, neste tópico do trabalho, contextualizar-se-á o tema, apontando como ele se relaciona 

diretamente com a tecnologia. Em seguida, apontar-se-á a importância e o ineditismo deste 

trabalho e serão definidos os contornos do conceito de “modelos de negócio” para salientar o 

que se quer dizer quando, recorrentemente, utiliza-se a expressão ao longo destas páginas. Por 

fim, apontar-se-á o problema que se pretende resolver, além das questões dele decorrentes, cuja 

busca por respostas trilhará o caminho para a construção da tese. 

 

2.1. Da inevitabilidade da tecnologia e da necessária mudança de paradigmas 

 

A tecnologia e as mudanças que ela proporciona no estilo de vida são inevitáveis. Não é 

possível dela escapar. Ela representa o rompimento com paradigmas tradicionais e conduz a 

novos desafios diante da incerteza desse novo mundo que se abre. 

Ela é inevitável, assim como o foi a Revolução Industrial iniciada na Europa na segunda 

metade do século XVIII, quando o trabalho artesanal foi substituído pelo assalariado e pela 

mecanização da produção. Até então, a população residia basicamente no campo e consumia 

aquilo que produzia artesanalmente. Desse modo, não havia a segmentação da produção. O 

produtor dominava todas as etapas do processo produtivo. 

A Inglaterra apresentava um cenário bastante favorável à Revolução. Do ponto de vista 

externo, constituía importante zona de livre comércio na Europa e estava estrategicamente 

posicionada para explorar mercados ultramarinos. Já internamente, possuir uma burguesia rica 

e o aumento do êxodo rural colaboraram com esse processo. 

Com a emergência das manufaturas, que eram, na verdade, grandes oficinas, em que os 

artesãos realizavam tarefas manuais subordinados aos proprietários desses estabelecimentos, a 

produção se desvinculou da força de trabalho. O artesão, que dominava todo o processo 

produtivo e o executava autonomamente, passou a vender a sua força de trabalho. Além disso, 

perderam a posse da matéria-prima, do produto e dos rendimentos auferidos com sua venda. 
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Com o uso do tear mecânico, a indústria têxtil emergiu com bastante força na Inglaterra, 

que também aprimorou o uso das máquinas a vapor. A partir de então, outros países europeus 

se industrializaram e desenvolveram o emprego do aço, tornaram a produção mais eficiente com 

o uso de energia elétrica e dos combustíveis derivados de petróleo e de carvão, além de terem 

inventado inúmeras novas máquinas e ferramentas. Além disso, o motor a explosão, a 

locomotiva a vapor e a criação de produtos químicos industrialmente destacaram-se como 

grandes inovações desse período. 

Elas impactaram enormemente as relações de trabalho estabelecidas. O trabalhador 

deixou de dominar todo o processo produtivo para se concentrar em apenas uma de suas etapas. 

A produtividade tornou-se a maior preocupação do empresário, porque impacta diretamente o 

custo do produto, conforme anotado por Karl Marx (1968, p. 47): 

 

Generalizando: quanto maior a produtividade do trabalho, tanto menor o tempo de 
trabalho requerido para produzir uma mercadoria, e quanto menor a quantidade de 
trabalho que nela se cristaliza, tanto menor seu valor. Inversamente, quanto menor a 
produtividade do trabalho, tanto maior o tempo de trabalho necessário para produzir 
um artigo e tanto maior seu valor. A grandeza do valor de uma mercadoria varia na 
razão direta da quantidade, e na inversa da produtividade do trabalho que nela se 
aplica. (MARX, 1968, p. 47) 

 

Ademais, com a incorporação de máquinas cada vez mais elaboradas e de processos 

produtivos mais complexos, as condições de trabalho daqueles que as operavam se tornou cada 

vez mais precária. A jornada de trabalho diária chegava a 16 horas em muitos casos, os salários 

eram muito baixos e crianças e mulheres também eram obrigadas a trabalhar para que as famílias 

pudessem se sustentar nas cidades2. 

 
2 Karl Marx (1968, p. 316-317) sustentou que: “A verdade é que, antes da lei de 1833, crianças e adolescentes 
tinham de trabalhar a noite inteira ou o dia inteiro, ou de fazer ambas as coisas ao bel-prazer do patrão. Uma jornada 
normal de trabalho para a indústria moderna só aparece com a lei fabril de 1833, aplicável às indústrias têxteis do 
algodão, lã, linho e sêda. A história da legislação fabril inglêsa de 1833 a 1864 caracteriza bem o espírito do capital. 
A lei de 1833 estabelece que jornada normal de trabalho começa às 5½ da manhã e termina às 8½ da noite e que é 
legal dentro dêsses limites de um período de 15 horas empregar menores, isto é, pessoas entre 13 e 18 anos, a 
qualquer hora do dia, desde que o menor empregado não trabalhe durante um dia mais de 12 horas, com exceção 
de casos expressamente previstos. O artigo 6 da lei determina ‘que no curso de cada dia cada uma das pessoas 
enquadradas no horário limitado de trabalho terá pelo menos ½ hora para as refeições’. Foi proibido o emprego de 
crianças com menos de 9 anos, salvo exceção que mencionaremos mais tarde, e foi limitado a 8 horas por dia o 
trabalho de menos entre 9 e 13 anos. O trabalho noturno que, segundo essa lei, vai de 8½ da noite às 5½ da manhã, 
foi proibido a todos os menores entre 9 e 18 anos”. 



29 
 

Nem o movimento de quebra de máquinas denominado Ludismo3, difundido no século 

XIX especialmente na Inglaterra, foi suficiente para suprimir ou conter os avanços relacionados 

à forma de produção e de geração de riqueza e os retrocessos relativos às condições sociais dos 

trabalhadores. A destruição de máquinas como forma de protesto, por considerarem que elas 

eram usadas de forma enganosa e fraudulenta, chamou a atenção para as condições de trabalho, 

mas não determinou a sua melhoria4. 

A tecnologia é inafastável e lutar contra ela não parece ser a atitude mais adequada para 

proteger o trabalhador e distribuir a renda gerada com os novos produtos criados5. Ademais, a 

base da atividade econômica deixou de estar calcada na combinação de máquinas, matérias-

primas e mão de obra, passando a preponderar o uso da tecnologia para determinar a criação de 

novos modelos de negócio que determinam o estabelecimento de novas relações jurídicas. 

Nesse sentido, Robin Chase (2015, p. 63) destaca que: 

 

A economia capitalista dos dias de hoje está mostrando sinais de fraqueza. A criação 
de empregos é inadequada para atender a demanda – jovens de todo o mundo estão 
tendo dificuldade de encontrar o primeiro emprego. O mundo está demorando mais 

 
3 Alguns historiadores destacam que relacionar o Ludismo apenas com a insatisfação dos trabalhadores frente à 
revolução tecnológica e à automação é desconsiderar o contexto histórico em que esse movimento esteve inserido. 
A Europa passou por um longo processo de empobrecimento de sua população em decorrência do período 
napoleônico e das inúmeras guerras travadas no continente. Em todo caso, busca-se aqui ressaltar que essa é uma 
das causas de descontentamento desses trabalhadores, que suportavam jornadas de trabalho exaustivas em 
condições de higiene e alimentação precárias. 
4 Karl Marx (1968, p. 307-308) afirmou que: “O estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é o resultado 
de uma luta multissecular entre o capitalista e o trabalhador. A história dessa luta revela duas tendências opostas. 
Compare-se por exemplo a legislação fabril inglêsa de nossa época com os estatutos de trabalho inglêses do século 
XIV até a metade do século XVIII. Enquanto a legislação fabril moderna reduz compulsòriamente a jornada de 
trabalho, aquêles estatutos procuram prolongá-la coercitivamente. Sem dúvida, as pretensões do capital no seu 
estado embrionário, quando começa a crescer e se assegura o direito de sugar uma quantidade suficiente de trabalho 
excedente não através da fôrça das condições econômicas mas através da ajuda do poder do Estado se apresentam 
bastante modestas, comparadas com a jornada de trabalho resultante das concessões que, rosnando e resistindo, 
tem de fazer a idade adulta. Foi preciso que decorressem séculos para o trabalhador “livre”, em consequência do 
desenvolvimento do modo de produção capitalista, consentir voluntariàmente, isto é, ser socialmente compelido a 
vender todo o tempo ativo de sua vida, sua própria capacidade de trabalho, pelo preço de seus meios de subsistência 
habituais, seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas. É por isso natural que a jornada de trabalho 
prolongada, que o capital procura impor aos trabalhadores adultos por meio da coação do Estado, da metade do 
século XIV ao fim do século XVII coincida aproximadamente com o tempo limitado de trabalho, que, na segunda 
metade do século XIX, é impôsto pelo Estado, com o fim de evitar a transformação do sangue das crianças em 
capital. O que hoje, por exemplo, no estado de Massachusetts, até recentemente o estado mais livre da América do 
Norte, é proclamado como limite legal do trabalho dos meninos com menos de 12 anos, era a jornada normal de 
trabalho na Inglaterra, ainda na metade do século XVII, vigente para operários em pleno vigor, para braceiros 
robustos do campo e para ferreiros atléticos”. 
5 Nesse sentido, Karl Marx (1968, p. 490-491) destacava que: “Era mister tempo e experiência para o trabalhador 
aprender a distinguir a maquinaria de sua aplicação capitalista e atacar não os meios materiais de produção, mas a 
forma social em que são explorados”. 
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para se recuperar de crises econômicas. Taxas de juros baixíssimas limitam a utilidade 
de uma das ferramentas financeiras mais usadas pelo governo. Os frutos econômicos 
de qualquer expansão acabam sendo colhidos pelo 1% do topo da pirâmide. A estrutura 
econômica da Peers Inc.6 está intensificando a pressão sobre as tradições e convenções 
à medida que as empresas optam por deixar os peers, e não seus colaboradores, fazer 
o trabalho. Precisamos de novas regras para viabilizar e proteger os trabalhadores. 
(CHASE, 2015, p. 63) 

 

O hiperconsumo estimulado pela propaganda e pelo acesso crescente ao crédito no 

século XX tem sido substituído pela economia compartilhada no século XXI, calcada na 

reputação de fornecedores e usuários e impulsionada pelo surgimento desses novos modelos de 

negócio. Essa transição, contudo, não é vista com naturalidade e sem resistência. Pelo contrário. 

Algumas decisões judiciais foram proferidas para impedir o funcionamento de algumas 

empresas de tecnologia que conectam motoristas a passageiros, como aquela proferida pela 12ª 

Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo nº 1040391-

49.2015.8.26.01007. Além disso, alguns Municípios, como Santos/SP, por meio da Lei 

Municipal 3.213/2015, e Confins/MG, por meio da Lei Municipal 874/2018, proibiram seu 

funcionamento ou restringiram sua atuação ao impor uma série de exigências para 

credenciamento inexequíveis, como ser a empresa de tecnologia estabelecida no município, os 

motoristas cadastrados e os veículos emplacados necessariamente nessa localidade. 

No entanto, a inevitabilidade da tecnologia é premissa que também se aplica neste 

momento. Não adianta combatê-la. É preciso aceitar que se está diante de uma mudança de 

paradigmas e pensar em como é possível se preparar para essa nova realidade do ponto de vista 

normativos: É preciso alterar as leis ou, por meio de interpretação dos enunciados prescritivos 

existentes, pode-se abarcar esses novos fatos, antes inimagináveis e derivados desse novo 

contexto, ocorridos no mundo social? 

Esses novos modelos de negócio que emergiram nos séculos XX e XXI, especialmente 

em decorrência das novas formas de se comunicar por intermédio da internet, além do uso do 

computador, celular e engenharia genética, fazem com que alguns historiadores defendam ser 

essa uma nova fase da Revolução Industrial. Eles modificam dia a dia o modo de vida. Não é 

 
6 A autora (2015, p. 15) define a Peers Inc. como a junção de pontos fortes da indústria e dos indivíduos, com base 
em capacidade excedente, plataforma de participação e dos peers, o que será pormenorizadamente tratado no tópico 
4.2 deste trabalho. 
7 A liminar deferida nesse caso pelo Juiz Roberto Luiz Corcioli Filho, em 28/04/2015, foi revogada pela sentença 
proferida em 04/05/2015 pela Juíza Fernanda Gomes Camacho, que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade 
ativa e falta de interesse de agir. 
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mais preciso ir ao supermercado, à farmácia nem tirar dinheiro no caixa eletrônico, porque se 

pode solicitar tudo isso pelo celular por meio de um aplicativo. 

Desse modo, a consumerização do digital tornou a tecnologia cada vez mais próxima e 

acessível para as pessoas, por meio de um aparelho celular. Paralelamente a ela, emergiu a 

digitalização do que é físico, com a Internet das Coisas8, a impressão 3D, a transformação digital 

da música, dos jornais, revistas e livros. 

Nesse contexto, inafastável também é a tecnologia e os efeitos por ela provocados na 

forma como se concebe a tributação. A renda perde a relevância, porque, para esses novos 

modelos de negócio, o que realmente importa é a receita auferida, o que pode ser confirmado 

pelo fato de que os chamados unicórnios9 são quase todos deficitários. O conceito10 de 

mercadoria e de serviço não é mais tão claro quanto parecia ser quando promulgada a 

CRFB/1988. Maior ainda é a dificuldade de diferençá-los11. 

Ademais, é preciso lembrar que a CRFB/1988 foi editada num contexto em que as 

operações podiam ser mais facilmente mapeadas do que o dinheiro utilizado para pagá-las, pela 

ausência de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e utilização de papel moeda para efetuar 

esses pagamentos. Hoje, o cenário inverteu-se. Ao usar o cartão de crédito, transferência 

 
8 A Internet das Coisas determina como a inteligência, embutida em objetos físicos, proporciona incrementos 
relacionados à utilização desses objetos e ao seu monitoramento. Assim, as coisas podem ser digitalizadas e 
conectadas em rede, para que, por exemplo, uma caixinha de leite que esteja por vencer possa sinalizar esse fato 
para a geladeira ligada em rede com um aplicativo de compras, que entregará uma nova caixinha de leite nessa 
residência. 
9 “Unicórnio” é o termo empregado para designar as empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares antes de 
abrirem seu capital em bolsa de valores. No Brasil, até o final de 2020, havia 11 unicórnios. São elas: 99 
(mobilidade urbana), PagSeguro (serviços financeiros), Nubank (serviços financeiros), Stone Pagamentos (serviços 
financeiros), iFood/Movile (entrega de comida), Loggi (logística e mobilidade urbana), Gympass (acesso a 
academias e estúdios esportivos), Quinto Andar (serviços imobiliários), Ebanx (serviços financeiros), Wildlife 
Studios (mobile games), Loft (compra, venda e reforma de imóveis), Vtex (serviços para e-commerce), Creditas 
(credito com base em garantias), MadeiraMadeira (e-commerce de produtos para o lar). 
Disponível em: http://bit.ly/3iaf8IG. Acesso em: 13/01/2021. 
10 O termo exprime um conceito, que expressa uma ideia. A definição, por sua vez, apresenta os contornos dessa 
ideia, ou seja, delimita a ideia. Nesse sentido, Lucas Galvão de Britto (2016, p. 340) afirma que: “Vimos de ver 
que todo conceito, ideia ou noção faz-se exprimir por um termo, um nome. Quando conhecemos o conceito, seus 
fins, confins e limites, sabemos a que objetos podemos atribuir o termo e a quais não podemos. Há, desse modo, 
uma relação muito próxima entre o ter as propriedades de um conceito e pertencer a um conjunto”. Prossegue o 
autor (2016, p. 341): “Se a definição, como vimos acima, consiste no enunciado que exprime os critérios 
necessários e suficientes para quadrar um determinado objeto em meio a um conceito, parece claro que os conceitos 
se comportam como classes: segundo os critérios da definição (sua intensão), os elementos pertencem ou não 
pertencem à extensão daquela ideia”. 
11 Esses pontos serão enfrentados em tópicos subsequentes deste trabalho. 
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bancária ou outros meios de pagamento, tais como Google Pay ou Apple Pay, o dinheiro é 

altamente rastreável, mas essas operações não são tão facilmente alcançadas pelo fisco. 

Outra questão fundamental é compreender que os ativos dessas empresas de tecnologia 

não estão mais concentrados na conta do Balanço Patrimonial de imobilizado12, tais como 

imóveis, veículos, estoque etc. Superaram-se as técnicas tradicionais de valuation e agora busca-

se compreender a importância da base de usuários dos aplicativos disponibilizados por essas 

empresas para calcular seu valor de mercado. 

Retornar-se-á a todos esses pontos no decorrer deste trabalho. Aqui, será apenas 

estabelecida a premissa de que se parte para elaborá-lo: A tecnologia é, de fato, inevitável e não 

se pode apenas tentar compreendê-la com base naquilo que já existe. Não se pode simplesmente 

dizer que Uber realiza a prestação de serviço de transporte de passageiros. É preciso 

compreender esses novos modelos de negócio, seus contornos e funcionamento para que, 

somente, a partir disso, se possa verificar como os fatos deles decorrentes serão tributados. 

 

2.2. Primeiro, uma aproximação do conceito de economia compartilhada 

 

O primeiro contato com a ideia de economia compartilhada que se tem é viver em 

cidades. Nelas compartilha-se com outros cidadãos os parques, as atrações culturais, os meios 

de transporte. Compartilham-se as áreas comuns dos condomínios. Vive-se num mundo de bens 

compartilhados e não se detém a posse exclusiva nem a propriedade de tudo aquilo com que se 

tem contato. Talvez, por isso, as pessoas estejam tão aptas a adotar novos padrões de 

comportamento, por intermédio da tecnologia, abandonando cada vez mais a ideia de ter. 

A ideia de economia compartilhada desenvolvida neste trabalho está relacionada ao uso 

de ativos de diversos proprietários por uma rede não coordenadas de consumidores. Deixa-se 

de ser uma sociedade calcada na propriedade para se tornar a sociedade do uso. Empodera-se o 

consumidor, que avalia, gerando rankings de fornecedores, e que deixa seus comentários sobre 

 
12 Segundo o item 6 do Pronunciamento Técnico CPC 27: “Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido 
para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins 
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período. Correspondem aos direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens”. 
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a sua experiência. Há, portanto, diversas pessoas que detêm os ativos, outras, que os consomem 

e uma plataforma que liga esses proprietários aos consumidores. 

A noção de economia compartilhada também se relaciona ao compartilhamento de mão 

de obra. Desse modo, refere-se à utilização ou acesso a ativos físicos ou humanos, por meio do 

compartilhamento desses por aqueles que os detêm. Engloba, pois, inúmeros aspectos, tais como 

trocas, compras coletivas, consumo colaborativo, compartilhamento de propriedades e valores, 

cooperativismo, co-criação, reciclagem, upcycling13, redistribuição, comércio de bens usados, 

aluguel, empréstimos, negócios por assinatura, economia em pares, pagamento sob medida, 

economia colaborativa, economia circular, economia sob demanda, economia de multidão, 

microfinanciamento, social mesh14, social enterprise15, crowdfunding16, crowdsourcing17, open 

source18, dados abertos, conteúdo gerado pelo usuário etc. 

Outras expressões são utilizadas para designar a “economia compartilhada”, tais como 

economia de multidão, economia colaborativa, economia de “freelas” (gig economy ou renting 

economy) e economia sob demanda (on-demand economy) (SUNDARARAJAN, 2018, p. 55). 

Contudo, a expressão “economia compartilhada” vem ganhando mais popularidade. Além disso, 

tem sido mais associada à ideia aqui defendida de substituição da aquisição da propriedade de 

bens e tomada direta de serviços de terceiros pelo uso de bens de terceiros e tomada de serviços 

por intermédio de plataformas digitais que promovem o encontro de quem pretende prestá-lo e 

daquele que precisa tomá-lo. 

A ideia de compartilhamento faz com que as pessoas se tornem menos dependentes da 

contratação de empregados e mais capazes de diversificar suas fontes de renda. Além disso, há 

a redução do custo das transações entre aquele que disponibiliza seus bens e serviços e aqueles 

que pretendem utilizá-los. 

O surgimento de novos modelos de negócio a partir do conceito de economia 

compartilhada e do abandono do antigo modelo de acúmulo de bens determina a necessidade de 

 
13 É o processo de reutilização de resíduos ou produtos que não são mais utilizados em novos materiais ou produtos 
de maior valor ambiental ou de melhor qualidade. 
14 A tradução literal da palavra em inglês “mesh” é malha. No mundo globalizado, passou-se a usar a expressão 
para definir as redes sociais, formadas pelo encontro de pessoas desconhecidas que se conectam por intermédio da 
tecnologia com um propósito em comum.  
15 Refere-se às empresas ou instituições sociais. 
16 É o financiamento coletivo de novos negócios ou projetos normalmente feito pela internet. 
17 Pode ser traduzido como o processo de obtenção de serviços essenciais, ideias ou conteúdos por meio da 
solicitação de contribuições de grande número de pessoas normalmente pela internet.  
18 Em tradução literal, refere-se à “fonte aberta” e tem como exemplo o software livre. 
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se entender como definir os contratos firmados e, a partir disso, compreender a tributação 

incidente nesses casos. 

 

2.3. Da relação estabelecida entre a economia compartilhada e a tecnologia 

 

O conceito de economia compartilhada é bastante antigo. Quase tão antigo quanto a ideia 

de humanidade. Entretanto, passou a ser mais utilizado nos últimos anos a partir do 

desenvolvimento da tecnologia da informação e com o crescente uso das redes sociais. Isso 

possibilitou o surgimento de plataformas online para compartilhar inicialmente informações, tal 

como ocorreu com os softwares livres, como o Linux, e a Wikipedia, chegando ao 

compartilhamento de bens e serviços nos últimos anos. Além disso, o compartilhamento ganhou 

força num contexto em que os bens se tornam obsoletos cada vez mais rapidamente e adquiri-

los deixou de ser a decisão mais vantajosa. 

A revolução digital que emergiu a partir especialmente da popularização do uso da 

internet de alta velocidade e do investimento em aplicações e investigação sobre novas 

tecnologias foi determinante para a adoção de providências relativas especialmente a: (i) 

definição das normas relativas à tributação da prestação de serviços de telecomunicação; (ii) 

atuação no âmbito da defesa do consumidor; (iii) estabelecimento de normas técnicas correlatas 

a essas novas tecnologias; (iv) apoio à pesquisa e à inovação; (v) desenvolvimento de novos 

negócios que se utilizam dessa tecnologia. 

Nesse contexto, a tecnologia surge como um importante instrumento utilizado para ligar 

os proprietários que desejam disponibilizar seus ativos para uso e os consumidores que buscam 

usar tais ativos. Ela faz a intermediação entre proprietários e consumidores e se difundiu 

enormemente com o crescimento dos dispositivos móveis de comunicação, tais como os 

telefones celulares e tablets, e com o aumento das redes de acesso à internet. Sendo assim, a 

tecnologia que, num primeiro momento, afasta as pessoas umas das outras e da vida real, em 

prol de uma vida e de relações virtuais, nesse contexto, passa a ser utilizada para aproximar 

desconhecidos com um objetivo comum. 

É interessante notar que em 1987, Tom Malone, Joanne Yates e Robert Benjamin (1987, 

p. 496), professores do Massachusetts Institut of Tecnology (MIT), afirmaram que as tecnologias 

digitais, além de promover a aproximação dos mercados, levariam a uma mudança generalizada 
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que nos distanciaria da noção de hierarquia e das corporações modernas. Eles sugeriram que o 

processo digital provocaria um crescimento horizontal e expandiria as atividades econômicas 

para além das fronteiras geográficas anteriormente percebidas, alcançando um número maior de 

pessoas. Por outro lado, reduziria a estrutura empresarial verticalmente, no que tange ao 

tamanho ou complexidade de sua hierarquia. 

Primavera De Filippi, em artigo publicado na Harvard Business Review em março de 

2017, apontou um grave problema decorrente dos modelos de negócio de economia 

compartilhada: “The problem with this model is that, in most cases, the value produced by crowd 

is not equally redistributed among all those who have contributed to the value production; all 

of the profits are captured by the large intermediaries who operate the plataforms”. 

De fato, as plataformas digitais aproximam pessoas com interesses complementares que 

dificilmente se encontrariam sem o intermédio delas, o que dá a essas pessoas a possibilidade 

de gerir seus bens e prestar serviços de uma forma anteriormente impensada. Entretanto, 

verifica-se a ascensão dos gigantes da internet, como Google, Facebook, Amazon e Alibaba, 

que mantêm incólume a estrutura organizacional hierarquizada, monopolizando atividades 

essenciais para o funcionamento das plataformas. 

A ideia de compartilhamento sempre existiu. Contudo, somente propiciava a troca de 

bens, serviços e informações entre pessoas próximas. A tecnologia permitiu a ampliação dessa 

ideia enormemente para que se alcançasse desconhecidos que se conectam por um objetivo 

comum. Desse modo, a economia compartilhada é, na verdade, uma reinvenção estimulada pela 

tecnologia e que surgiu como alternativa às últimas crises econômicas. Emerge, pois, uma nova 

forma de lidar com a escassez de recursos diante do crescente aumento do consumo. 

Anteriormente, as relações baseadas nesse conceito eram informalmente estabelecidas e 

hoje, o modelo de compartilhamento permanece o mesmo. O que muda é a escala ganha a partir 

do ingresso da tecnologia como instrumento de intermediação entre oferta de ativo e demanda 

dos consumidores que buscam utilizá-lo. 

Desse modo, a economia compartilhada atual permite a ampliação de comportamentos 

e trocas que antigamente somente eram verificados em comunidades fortemente coesas, 

lastreadas na confiança e proximidade entre os seus indivíduos19. 

 
19 Rachel Botsman e Roo Rogers (2010, p. 91-92) afirmam que: “[…] ‘commoners’ can self-govern shared 
resources if they are empowered with the right tools to coordinate projects or specific needs, and the right to 
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E o que seria confiança nesse contexto? O termo “confiar” em uma relação romântica 

definitivamente não tem a mesma acepção que a usada para caracterizar uma relação comercial. 

Pode-se definir o termo como a disposição de colaborar na realização da parte do negócio que 

lhe compete para que o resultado esperado possa ser obtido sem saber com antecedência se a 

parte contrária também se implicará. 

A tecnologia, portanto, aproxima pessoas desconhecidas em uma comunidade virtual 

ampla e que busca a coesão por meio de instrumentos digitais de construção de confiança como 

os mecanismos de avaliação e classificação desses indivíduos (rating). 

No contexto da economia compartilhada, a confiança possibilita o compartilhamento 

entre pessoas aproximadas pela plataforma digital. Segundo Jefferson Sordi, Maira Petrini e 

Claudio Hofmann Sampaio (2018, p. 112): 

 

A confiança surge de sentimentos que percebemos nos outros ou em nossos 
julgamentos (Tsai & Mcgill, 2011). Quanto mais houver confiança na outra parte da 
transação, maior será a percepção de proximidade percebida em relação ao outro, ou 
seja, menos abstrata estará Situação. Esse incremento na confiança tem potencial para 
elevar a chance da adoção de um comportamento dentro do consumo colaborativo. 
(SORDI; PETRINI; SAMPAIO, 2018, p. 112) 

 

A confiança, nesse contexto, surge das interações anteriormente firmadas, do 

aprendizado obtido com experiências alheias boas ou ruins, da certificação de determinada 

marca, da crença e envolvimento com a ideia de capital social digital ou pela validação 

promovida por instituições externas, sejam elas ligadas ao Poder Público ou não. A confiança 

está diretamente relacionada com a reputação dos usuários em experiências anteriores e da 

plataforma digital. 

 

 
monitor each other. If this scenario all sounds like a utopian dream, just think about the lagerly self-managed peer-
policed systems of eBay, London Liftshare, or Airbnb where, for the most part, disagreements are resolved among 
the community. In these highly successful ‘marketplaces’, top-down mechanisms of ‘command and control’ have 
been removed, along with layers of permission, decision making, and middlemen. In their place, peer-to-peer 
platforms enable decentralized, and transparent communities to form and bluid ‘trust between strangers’. 
Most forms of Collaborative Consuption require us to trust someone we don’t know to different degrees. In ride-
sharing programs, just as with Ilan and Susan, we have to trust that the person is reliable and harmless; in markets 
such as eBay or craigslist, that the item a person is selling, swapping, or giving is in the condition the seller 
describes; in landsharing, that it’s safe to let the person in your back garden; Dustin Zuckerman must trust that 
local residents will return his tools; and so on”. 
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2.4. Por que falar de economia compartilhada? – A importância e o ineditismo deste 

trabalho 

 

A economia e o consumo compartilhados unem três aspectos que fazem com que eles se 

tornem conceitos atuais e de grande aceitação. São eles: (i) social, por estarem intimamente 

ligados ao altruísmo e à sustentabilidade; (ii) econômico, por apontar para a flexibilidade 

financeira, em que se substitui a aquisição pela utilização compartilhada de bens, além de 

monetizar o estoque ocioso; e (iii) tecnológico, por fomentar esses novos negócios a partir do 

uso das redes sociais, dispositivos e plataformas móveis e sistemas de pagamento online. 

A economia compartilhada altera não só como relacionar-se com a demanda, colocando 

o uso em primeiro plano e se afastando do consumo desenfreado, mas também nas relações 

jurídicas estabelecidas. Esses novos modelos geram inúmeros desafios para que se possa 

compreender a tributação incidente, especialmente no que concerne ao reconhecimento de 

quando e onde ocorre o fato jurídico tributário. E mais: a economia compartilhada, assim como 

outros questionamentos que são postos pelo uso da tecnologia, suscita dúvidas sobre o conceito 

de mercadorias e serviços até então utilizados. 

Sendo assim, emerge a economia compartilhada como um tema relevante e que começa 

a despertar o interesse dos estudiosos do Direito. Contudo, até o momento, não foi objeto de 

dissertações de mestrado nem de teses de doutorado, especialmente no que concerne à tributação 

incidente sobre esses novos modelos de negócio20. 

Alguns estudos avaliam as questões controvertidas sobre um ou outro modelo, mas não 

há estudos sistemáticos, partindo da definição de economia compartilhada, passando pelos 

contratos celebrados para que, a partir disso, avalie-se como deverão ser tributados. Desse modo, 

as inovações trazidas por este estudo se referem não apenas ao tema eleito, mas também a essa 

forma de análise, partindo do exame dos contratos firmados pelas empresas de economia 

 
20 Para que fosse feita essa afirmação, foram buscados trabalhos sobre o tema no sítio www.dominiopublico.gov.br, 
que agrega todos as dissertações de mestrado e teses de doutorado de todo o Brasil, desenvolvidas por pesquisadores 
bolsistas e obras que contam com a licença de seus autores. Também não foram encontrados trabalhos sobre o tema 
nos acervos das Bibliotecas da Universidade de São Paulo (USP), www.teses.usp.br, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), www.tede2.pucsp.br, e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
www.sistema.bibliotecas.fgv.br, com a utilização dos critérios de busca “economia compartilhada” e 
“compartilhamento”. Acesso em 13/01/2021. 
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compartilhada para, então, colhendo os fatos que deles decorrem, examinar a tributação 

incidente. 

 

2.5. Da definição da expressão “modelos de negócio” no contexto do compartilhamento 

 

Nesse ponto, é importante definir a expressão “modelos de negócio” recorrentemente 

utilizada neste trabalho. Trata-se da forma pela qual uma empresa se organiza, utilizando seus 

recursos para oferecer uma melhor proposta de valor para seus clientes e maximizar a receita 

auferida ao longo do tempo. 

Sendo assim, os modelos de negócio emergentes no contexto da economia compartilhada 

revelam como as empresas se organizam, utilizando a tecnologia para propiciar o 

compartilhamento de bens, serviços, conteúdo e informações. Baseiam-se, portanto, em geral, 

em plataformas digitais. Elas significam baixo custo de entrada no mercado de novos negócios, 

o que estimula o desenvolvimento e a criação de novos modelos relacionados ao 

compartilhamento de bens, serviços, conteúdo e informações. Eles estimulam, portanto, o 

empreendedorismo e estão relacionados a valores e ideias muito difundidas atualmente, tais 

como a redução, reutilização, reciclagem, reparo e redistribuição, compartilhamento de 

recursos, habilidades e tempo, além da retribuição pelo uso e não pela aquisição do bem. 

Alguns desses novos modelos de negócio, determinam a criação de novas relações 

econômicas e outros reproduzem modelos que já existem na economia tradicional, ganhando 

apenas novos contornos por serem desenvolvidos com o intermédio da tecnologia. Sendo assim, 

a tecnologia colaborou com a criação de novos modelos de negócio anteriormente 

inimagináveis, como o Uber, e apenas repaginou outros que já existiam, como a Zipcar, em que 

há apenas a locação de veículo por meio digital. 

Rachel Botsman e Roo Rogers (2010, p. 71-75) classificam os negócios que envolvem 

o conceito de economia compartilhada em: (i) sistema de produto e serviço; (ii) mercado de 

redistribuição; e (iii) estilo de vida colaborativo. O primeiro se refere às práticas de 

compartilhamento de bens e serviços de propriedade de uma pessoa física ou jurídica para que 

outras possam ter acesso a eles e usá-los. O mercado de redistribuição propicia a reutilização ou 

revenda de bens e é especialmente impulsionado pelas tecnologias que permitem a realização 

de trocas entre pessoas desconhecidas. Por fim, o estilo de vida colaborativo é caracterizado 
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pela reunião de pessoas que possuem interesses similares e que estão dispostas a trocar e 

compartilhar especialmente seu tempo e suas habilidades. 

Considera-se que esses são os ideais intrínsecos aos modelos de compartilhamento. 

Contudo, optar-se-á por utilizar outra classificação que facilitará a análise da tributação desses 

modelos de negócio que têm por base na ideia de economia compartilhada, com base no critério 

do objeto da prestação: bens tangíveis, intangíveis ou serviços, sobre o que será discutido 

detalhadamente no tópico 6.3.2 deste trabalho. 

  

2.6. Do problema a ser resolvido com este trabalho 

 

Para apontar a pergunta que se pretende responder com este estudo, delimitando, assim, 

o objeto a ser estudado, serão tecidas algumas considerações. 

A tecnologia provoca não apenas a mudança dos modelos de negócio, mas também 

pressiona o sistema de tributação internacional. Por isso, os países buscam soluções para os 

questionamentos emergentes a partir da adoção desses novos modelos para garantir uma 

tributação justa e eficaz à medida que a transformação digital da economia se acentua e as 

normas existentes já não as contemplam. 

E por que isso ocorre? Em geral, a alteração do sentido conferido às normas existentes 

por meio da interpretação é o que assegura que elas possam ser aplicadas ao longo do tempo, 

tornando-se desnecessário modificá-las. Entretanto, em algumas situações, verifica-se a 

impossibilidade de se aplicar essas normas a fatos com novos contornos anteriormente 

impensáveis, tal como ocorre com o impacto gerado pela tecnologia. 

A aplicação dessas normas anteriormente editadas em outro contexto histórico, quando 

sequer podia-se imaginar onde a tecnologia levaria a humanidade, conduziu a um 

desalinhamento entre o lugar em que o lucro é gerado e onde ele deverá ser tributado, por 

exemplo. Os negócios celebrados nesse novo cenário dispensam a presença física e são, em 

geral, transfronteiriços. 

Os desafios impostos não se resumem às questões atinentes à tributação internacional. 

No contexto brasileiro, surgiram inúmeras questões relacionadas à tributação interna, 

especialmente considerando a repartição de competência relativa aos tributos sobre o consumo 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Sendo assim, a tecnologia traz, numa 
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primeira análise, questionamentos relativos à competência para tributar, ao local em que se 

verifica a incidência e de quando ocorre o fato que se subsome à hipótese da regra-matriz de 

incidência dos tributos. 

Mas não é só. Os negócios jurídicos celebrados por intermédio das plataformas digitais 

também trazem algumas dificuldades na conformação da base de cálculo e na eleição daquele 

que figurará no polo passivo da relação jurídica tributária. 

Diante disso, com este trabalho, pretende-se responder à seguinte questão: Os negócios 

jurídicos celebrados no contexto da economia compartilhada devem ser tributados como se 

fossem realizados offline? 

Para respondê-la, deve-se ainda enfrentar os seguintes questionamentos: Que é economia 

compartilhada? Quais são os negócios jurídicos celebrados nesse contexto? Quais os desafios 

que esses novos modelos impõem para a compreensão dos critérios da regra-matriz dos tributos 

incidentes nesses casos?  

Desse modo, esse estudo concentrar-se-á na análise dos modelos de negócio de economia 

compartilhada a partir dos contratos celebrados entre os usuários das plataformas digitais e 

aqueles outros firmados entre as plataformas e os usuários, para, em seguida, analisar a 

tributação incidente e os desafios relacionados a ela que emergem nesse novo contexto. 
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3. COMO ANALISAR O TEMA? 

 

Delimitado o objeto deste trabalho, passa-se a expor a necessidade e importância do 

Constructivismo Lógico-Semântico enquanto método para resolver o problema proposto. 

 

3.1. Da necessária eleição de um método para compreensão do tema 

 

Para a elaboração de um trabalho científico, é imprescindível a utilização de um método, 

ou seja, o meio escolhido pelo pesquisador para se aproximar do objeto por ele mesmo 

construído nesse processo. Paulo de Barros Carvalho (2018, p. 3) afirma que “[...] explicando 

por outro modo, método aparece como condição epistemológica para controlar as oscilações 

inerentes ao campo investigado”. 

Sendo assim, para construir proposições científicas, o método é imprescindível. Ele 

detalhará o caminho a ser trilhado para responder às questões propostas e conferirá sentido e 

coerência a essas proposições. 

 

3.2. Do Constructivismo Lógico-Semântico enquanto método para análise do Direito 

 

O Constructivismo Lógico-Semântico é um método utilizado para conhecer o Direito 

por meio do uso da linguagem com precisão, de acordo com esquemas lógicos, que concatenam 

o arranjo sintático da frase e a adequação do conteúdo para preservar a fidelidade da enunciação. 

Trata-se, pois, de uma metodologia e não de uma filosofia e se aproxima da teoria 

comunicacional do direito, que, por sua vez, é mais um esquema filosófico do que metodológico. 

Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2020, p. 4) sustenta que ele: 

 

(...) é, antes de tudo, um instrumento de trabalho, modelo para ajustar a precisão da 
forma à pureza e à nitidez do pensamento; meio e processo para a construção rigorosa 
do discurso, no que atende, em certa medida, a um dos requisitos do saber científico 
tradicional. Acolhe a recomendação de Norberto Bobbio, segundo a qual não haverá 
ciência ali onde a linguagem for solta e descomprometida. O modelo constructivista 
se propõe amarrar os termos da linguagem, segundo esquemas lógicos que deem 
firmeza à mensagem, pelo cuidado especial com o arranjo sintático da frase, sem deixar 
de preocupar-se com o plano do conteúdo, escolhendo significações mais adequadas à 
fidelidade da enunciação. (CARVALHO, 2020, p. 4) 
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O Constructivismo Lógico-Semântico é, portanto, um método de estudo, que confere 

precisão à linguagem, especialmente no que concerne à escolha dos termos e das acepções a 

eles empregadas. Considera-se, a partir de seu estudo, que toda linguagem possui três 

dimensões: (i) sintática, que revela as relações entre signos; (ii) semântica, que demonstra as 

relações dos signos com os objetos que eles significam; e (iii) pragmática, que revela o plano 

dos usos, ou seja, a relação dos signos com seus usos. 

Aurora Tomazini de Carvalho (2020, p. 15) aponta ainda para outra acepção a ser 

empregada para a expressão, utilizada para se reportar à Escola Epistemológica do Direito, 

fundada por Paulo de Barros Carvalho e Lourival Vilanova. Essa escola propõe o estudo do 

Direito a partir da concepção epistemológica da Filosofia da Linguagem, utilizada para amarrar 

lógica e semanticamente as suas proposições para a construção de seu objeto. E prossegue a 

autora: 

 

“Constructivismo”, porque o sujeito cognoscente não descreve seu objeto, o constrói 
mentalmente em nome de uma descrição. E assim o faz, amparado num forte 
referencial metodológico, que justifica e fundamenta todas as proposições construídas, 
desde que estas estejam estruturalmente e significativamente amarradas a tais 
referenciais, o que justifica o “Lógico-Semântico” do nome. O cientista constrói seu 
objeto (como a realidade que a sua teoria descreve) a partir da ordenação lógica-
semântica de conceitos. (CARVALHO, 2020, p. 15) 

 

A partir desse método, a tributação dos modelos de negócio na economia compartilhada 

será tomada como objeto de estudo. Para tanto, serão ordenados lógica e semanticamente os 

conceitos relacionados a essa ideia, para definir e delimitar a ideia de economia compartilhada 

e analisar a tributação incidente e os problemas a ela concernentes. 

O Constructivismo Lógico-Semântico confere fundamentos sólidos, enquanto método 

voltado para a compreensão do direito, para a construção da norma jurídica pelo intérprete. Ele 

é importante, porque estrutura lógica e semanticamente os conceitos de direito, conferindo 

coerência e credibilidade ao discurso constitutivo do objeto, que é a realidade, revelando, assim, 

uma tomada de posição hermenêutico-analítica. 

Toda linguagem contém plano lógico, semântico e pragmático. Se não os tiver, não será 

linguagem. Os planos lógico e semântico implicam necessariamente o pragmático, motivo pelo 

qual ele não é expresso, estando, contudo, subentendido na expressão: Constructivismo Lógico-

Semântico. 
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Assim, o aspecto pragmático é imprescindível para a configuração do projeto semiótico. 

Ademais, segundo Paulo de Barros Carvalho (2020, p. 5), “[...] na elaboração do texto as 

cogitações de ordem pragmática seriam sobremodo difíceis, pois esse é o tempo da própria 

criação do enredo textual, da preparação da mensagem para ingressar no contexto comunicativo, 

seguindo em direção ao destinatário ou receptor”. Por fim, o nome do método ficaria muito 

extenso. 

O jurista é o ponto de intersecção entre teoria e prática, entre ciência e experiência. Por 

isso mesmo, a pragmática emerge como aspecto essencial do Constructivismo Lógico-

Semântico. Desse modo, serão estudados os aspectos sintático, semântico e pragmático da 

tributação dos negócios que envolvem o conceito de economia compartilhada. 

 

3.3. Do percurso a ser traçado para solucionar o problema proposto 

 

Para responder à principal questão proposta, qual seja, se os negócios jurídicos 

celebrados no contexto da economia compartilhada devem ser tributados como se fossem 

realizados offline, traçar-se-á o percurso a seguir descrito, destacando que esse itinerário pode 

ser dividido em quatro partes. 

Na primeira, o conceito de economia compartilhada será definido, a partir das acepções 

que podem lhe ser atribuídas, para, então, fixar suas características e apontar as distinções 

necessárias para separá-lo de outras ideias, além de promover a adequada delimitação do objeto 

deste estudo. 

Na segunda parte deste trabalho, a partir das noções de interdisciplinaridade e do que 

determinam os arts. 109 e 110, do CTN, utilizar-se-á a Teoria dos Contratos para descrever 

aqueles instrumentos que são mais utilizados no contexto da economia compartilhada. Desde 

então, ficará claro que os negócios jurídicos celebrados entre as pessoas que foram aproximadas 

pelo marketplace de economia compartilhada e entre elas e ele são distintos e inconfundíveis. 

A partir disso, na terceira parte do trabalho, serão analisados os modelos de negócio 

associados à ideia de compartilhamento, por meio da análise da figura do marketplace, da 

definição das relações jurídicas estabelecidas com ele e por meio dele, utilizando, para tanto, a 

Teoria dos Contratos. Nesse ponto, a preocupação é compreender o funcionamento da 

plataforma digital, considerando o compartilhamento de serviços, de bens tangíveis e de bens 
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intangíveis. 

Na quarta e última parte, serão examinados os problemas na delimitação de cada um dos 

critérios da regra-matriz de incidência dos tributos analisados, em decorrência desses novos 

modelos de negócio construídos a partir da tecnologia. Nesse ponto, serão discutidos os 

principais problemas relacionados à materialidade especialmente dos tributos sobre o consumo 

e se houve a mutação constitucional de conceitos como “produto”, “mercadoria” e “serviço”, 

além daqueles correlatos a onde e quando se considera o fato ocorrido, à composição da base de 

cálculo e a responsabilização do marketplace pela tributação devida nos negócios jurídicos 

celebrados por seus usuários. 

Por fim, será avaliada a tributação desses modelos de negócio relacionados à economia 

compartilhada, considerando os negócios jurídicos anteriormente mencionados para a definição 

da incidência ou não especialmente do Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Serviços (ISS). Além disso, a partir da análise da 

consistência material desses negócios jurídicos, obtida pelo exame da classificação dos 

marketplaces segundo o fluxo financeiro: interno ou externo, será avaliada a tributação da renda 

e da receita auferidas. Serão feitos ainda alguns apontamentos sobre a incidência da 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre royalties, caso o 

marketplace celebre com pessoas residentes ou domiciliadas no exterior negócio jurídico que 

tenha por objeto fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica, serviços técnicos 

e de assistência administrativa e semelhantes, cessão e licença de uso de marcas ou cessão e 

licença de exploração de patentes. 
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4. QUE É ECONOMIA COMPARTILHADA? 

 

Somente se pode conhecer aquela parcela destacada de seu todo. Nos dizeres de Pontes 

de Miranda (1937, p. 129), “O viver é um recortar o mundo”21. E para construir um trabalho 

científico, é preciso delimitar o objeto de estudo. Aqui pretende-se destacar a economia 

compartilhada de todas as outras formas e inspirações para os novos modelos de negócio que 

emergiram a partir do uso da tecnologia. Não seria possível realizar um trabalho que 

contemplasse todos os impactos da tecnologia nessas relações jurídicas estabelecidas por 

intermédio da tecnologia. 

Ao formular uma definição de um conceito, estabelece-se os limites de um conjunto e, 

por conseguinte, pode-se dizer o que nele está contido e o que nele não está contido. Ao definir, 

classifica-se os elementos segundo determinado critério, que determina aqueles que serão, 

portanto, incluídos no conjunto. 

Neste trabalho, ao estabelecer os contornos da expressão “economia compartilhada”, 

será determinado um critério para verificar os modelos de negócio relacionados à ideia de 

economia compartilhada e aqueles outros que não se vinculam a ela. 

A definição aqui também tem o papel de compreender se esse “compartilhar” foi adotado 

em sua acepção clássica ou se confere-se à palavra novas significações, como ocorreu com a 

palavra “amigo” após a sua utilização pelo Facebook e com a palavra “social”, usada para 

qualificar essas redes agregadoras de contatos, tais como o próprio Facebook, o Instagram, 

dentre outros. 

Responder a esse questionamento é essencial para entender quais os modelos de negócio 

que emergiram nos últimos anos serão estudados neste trabalho. Para tanto, serão listadas as 

acepções possíveis da expressão para, então, demarcar a definição e suas características 

essenciais. Por fim, neste capítulo, traçar-se-á as distinções necessárias para dizer se os negócios 

se enquadram na definição de economia compartilhada e outros que, a despeito de estarem no 

 
21 Prossegue o autor (PONTES DE MIRANDA, 1937, p. 129): “A percepção cinde o mundo, porque não recolhe 
todo êle. Tal deficiência é inevitável. Tal inevitabilidade acostumou-nos a restringirmos as nossas apreensões. 
Agora, só os olhos, ora só os ouvidos, ora só uma côr. O que vejo do cavalo, na fazenda, para perceber o cavalo, é 
bem pouco. Percebemos o mundo em sectores; assim economizamos os órgãos dos sentidos, o cérebro, o nosso 
tempo. Por outro lado, o só se perceberem partes permite comparar, ex-plicar. O conhecimento dependeu de tal 
perceptibilidade só parcial do mundo. [...] O que importa saber é que, no mais fundo de nós, desde os aparelhos 
digestivos, muscular e respiratório, desde as glândulas, desde os sentidos, nós cortamos o mundo exterior”.  
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contexto da economia digital, não estão ligados à ideia de compartilhamento, para que se possa 

obter as primeiras conclusões. 

 

4.1. Economia compartilhada: as acepções possíveis 

 

 “Compartilhar”, segundo o dicionário Houaiss22, significa “ter ou tomar parte em; arcar 

juntamente”. A palavra está associada à ideia de partilha, ou seja, de “dividir em partes; repartir, 

distribuir” e de “participar de; compartir”. 

 O compartilhamento aqui analisado ganhou destaque especialmente pelo ideal 

econômico relacionado ao distanciamento do capitalismo despersonalizado e impessoal do 

século XX e a aproximação da ideia de troca, que conecta as comunidades, aproxima as pessoas 

e se apresenta como um verdadeiro propósito social. 

Contudo, ele não se restringe àqueles negócios criados por indivíduos altruístas, 

tampouco será sempre objeto de investimento dos capitalistas em tempo integral. Há dentro dos 

modelos analisados negócios lucrativos e outros que não objetivam o lucro.23 

A expressão começou a ser utilizada em 2004 para identificar modelos como Wikipedia 

e Linux, que não possuem receita decorrente da atividade de compartilhamento, e depois passou 

a designar modelos lucrativos como Uber e Airbnb. Num primeiro momento, estava ligado a 

negócios colaborativos sem fins lucrativos, mas posteriormente esse deixou de ser um critério 

para identificar os modelos de negócio de economia compartilhada. 

 Desse modo, a primeira acepção de “economia compartilhada” que ganhou notoriedade 

é aquela ligada aos modelos de negócio colaborativos sem fins lucrativos, desenvolvidos por 

meio da internet. A colaboração poderia ser feita pelo financiamento desses negócios ou pela 

dedicação de tempo ou de mão de obra para o seu desenvolvimento. 

 A segunda acepção, ainda bem parecida com a primeira, assevera ser a economia 

compartilhada diferente da economia de mercado, por não ser aquela comercial, ou seja, não é 

 
22 Disponível em: https://bit.ly/3hxhlxN. Acesso em: 13/01/2020. 
23 Nesse sentido, Arun Sundararajan (2018, p. 80) afirma que essa é uma tendência e, sendo assim: “[...] na 
economia compartilhada do amanhã, o fim das fronteiras claramente definidas entre o comercial e o dom 
organicamente tecerá níveis cada vez maiores de conexão em nossas atividades econômicas cotidianas. Coisas 
como buscar um lugar para se hospedar, uma forma de chegar ao trabalho, uma refeição ou fazer compras talvez 
criem novos contextos sociais, substituindo aqueles que Durkhein lamentou que tenhamos perdido em meio à 
Revolução Industrial. 
Quem sabe, com o tempo, isso se torne o verdadeiro dom da economia compartilhada”. 
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mediada pela troca em dinheiro nem espera lucro. Nesse caso, somente poder-se-ia falar em 

compartilhamento naquelas hipóteses em que os modelos de negócio tivessem a exclusiva 

finalidade de reunir pessoas com objetivos convergentes, sem qualquer finalidade lucrativa. 

 A terceira acepção retira o requisito da ausência de finalidade lucrativa para caracterizar 

a economia compartilhada. Ela sobreleva a ideia de consumo colaborativo dos bens, serviços, 

informações ou conteúdos compartilhados e valoriza a ideia de empreendedorismo digital. 

 A partir do momento que se abandona a necessidade de ausência de finalidade lucrativa 

para que se caracterize o compartilhamento, poder-se-ia concluir que, na verdade, tem-se apenas 

o uso da tecnologia para ligar vendedores de bens e prestadores de serviços a pessoas que 

queiram contratá-los. A utilização da expressão “economia compartilhada” obscureceria a 

realidade na tentativa de aproximar esses novos modelos de negócio a valores que ganharam 

bastante destaque, como sustentabilidade. 

 A quarta acepção destaca a liberdade concedida àquele que disponibiliza bens, serviços, 

informações ou conteúdo, considerando a ausência de vínculos entre ele as plataformas de 

economia compartilhada. Nesse sentido, a independência daquele que compartilha seria 

marcada por alto grau de autonomia, pagamento por tarefa ou venda e relacionamento de curto 

prazo com aquele que se interessa pelo bem tangível ou intangível ou pelo serviço. Contudo, ao 

ressaltar essa característica, demonstra-se também a preocupação com a vulnerabilidade 

especialmente dos prestadores de serviço sob demanda, que disponibilizam suas atividades por 

intermédio de uma plataforma de compartilhamento. 

 Nesse contexto, é preciso destacar que a economia compartilhada envolve trocas de bens 

ou serviços sincrônicas e que envolvem alto risco. É, por exemplo, muito mais arriscado dormir 

na casa de um estranho que compartilhou um quarto por meio de um aplicativo do que em um 

hotel. No entanto, por envolver questões cotidianas e muito relacionadas ao mundo presencial, 

a economia compartilhada poderá impactar diretamente a vida das pessoas muito mais 

profundamente, gerando inclusive mudanças significativas de hábitos. 

 A ideia de compartilhamento não é absolutamente inédita. Pelo contrário. Ela se refere 

ao que a sociedade praticava antes da ascensão do capitalismo e da Revolução Industrial. No 

entanto, esse conceito foi remodelado pelo uso da tecnologia, utilizada para promover a 

aproximação de pessoas separadas geograficamente, pelas barreiras dos grupos com que se 

relacionam ou pela própria rotina que estabelecem. 
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4.2. Definição do conceito de economia compartilhada 

 

Por que é preciso definir o conceito? Parte-se do pressuposto de que conceito é uma ideia 

e, por meio da definição, essa ideia será delimitada. A partir disso, para iniciar este estudo é 

importante delimitar, então, o conceito de economia compartilhada. 

Para que definir? Tárek Moysés Moussallem (2016, p. 253) destaca: 

 

Como leciona IRVING COPI, definir (conotativamente) é “indicar o significado de 
um termo” com o objeto de (i) eliminar ambiguidades (dois ou mais significados), (ii) 
aclarar o próprio significado (quando esse esteja confuso), (iii) explicações teóricas, 
ou seja, formular uma caracterização teoricamente adequada ou cientificamente útil 
dos objetos a que deverá ser aplicado e (iv) influenciar atitudes. (MOUSSALLEM, 
2016, p. 253) 

 

A definição do conceito de economia compartilhada foi anteriormente elaborada por 

alguns autores que estudaram especificamente a estruturação desse novo modelo econômico 

emergente nos últimos anos. Por isso, serão analisadas aquelas postas por alguns desses autores 

para, em seguida, ser formulada a definição utilizada neste trabalho. 

Segundo Arun Sundararajan (2018, p. 54-55), a economia compartilhada pode ser 

definida como um sistema econômico que congrega as seguintes características: (i) ser 

amplamente voltado para o mercado; (ii) gerar capital de alto impacto; (iii) gerar redes de 

multidão ao invés de instituições ou hierarquias centralizadas; (iv) ter fronteiras pouco definidas 

entre o profissional e o pessoal; e (v) fronteiras também pouco definidas entre o emprego pleno 

e casual, entre relação de trabalho com dependência e entre trabalho e lazer. 

Sobre essas características, serão tecidas cinco considerações, trazendo-as para o 

contexto brasileiro: 

(i) Quando se diz que a economia compartilhada se volta amplamente para o mercado, 

refere-se à criação de mercados, cuja viabilidade era inimaginável do ponto de vista econômico 

ou impensáveis antes dos novos instrumentos tecnológicos, como, por exemplo, ocorre com o 

Uber ou com o Airbnb. Esses novos mercados propiciam a troca de bens e a emergência de 

novos serviços ou, pelo menos, de trocas e serviços que já existiam, mas que foram redesenhados 

pela tecnologia. 
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(ii) O chamado “capital de alto impacto” se refere às novas oportunidades de geração de 

renda e de utilização da capacidade produtiva e tempo ociosos. Pode-se perceber isso com mais 

clareza quando se chama um Uber pelo aplicativo e o motorista, durante a corrida, relata que se 

tornou motorista de aplicativo para complementar a renda ou para reduzir os custos com 

deslocamento antes e após a atividade principal por ele exercida, seja a faculdade, seja um 

trabalho formal. 

(iii) Ao se referir ao “trabalho formal” no item anterior, pretende-se justamente denotar 

a transição desse modelo de prestação de serviço, em que se estabeleciam relações de emprego 

regidas pela legislação trabalhista para a disponibilidade da capacidade de trabalho ociosa e a 

busca de prestadores de serviço por intermédio de aplicativos. 

(iv) A alteração das relações descritas no item anterior tem como consequência a redução 

das fronteiras entre o profissional e o pessoal, porque a oferta sua mão de obra ociosa antes feita 

por intermédio de empresas empregadoras formais, hoje é feita por intermédio de aplicativos 

diretamente pelo prestador de serviços. 

(v) Isso também gera outra consequência: São reduzidas as fronteiras entre as relações 

de trabalho reguladas pela legislação trabalhistas e as prestações de serviço autônomas e casuais. 

Alguns aplicativos ofertam mão de obra de pessoas que com eles mantêm vínculo empregatício; 

outros oferecem a prestação de serviços de pessoas que não estão a ele vinculadas do ponto de 

vista trabalhista. No primeiro caso, essas pessoas serão consideradas empregadas e receberão 

salário para prestar seus serviços com subordinação. No segundo caso, o prestador será 

remunerado por serviço prestado, podendo tais valores serem pagos ao aplicativo que a ele 

repassará o montante descontado ou não uma taxa cobrada por essa intermediação. Contudo, 

pode o pagamento ainda ser feito pelo tomador do serviço diretamente ao prestador, que 

repassará a comissão, caso seja cobrada, ao aplicativo. Há, ainda, a possibilidade de o tomador 

repassar o valor relativo à prestação de serviços ao prestador e a comissão, diretamente ao 

aplicativo. 

Robin Chase (2015, p. 15) define o que ela chama de Peers Inc., ou seja, a colaboração 

de pontos fortes industriais, relacionados às empresas, governos e instituições, que alocam 

recursos, talentos e dinheiro para criar organizações globais, e de pessoas e pequenas empresas, 

que desenvolvem atividades em pequena escala, customizadas e especializadas. Combinando a 
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ideia de Peers e de Inc., a autora destaca serem três as características das novas organizações 

que emergiram a partir disso: a capacidade excedente, as plataformas de participação e os peers. 

Segundo ela (2015, p. 34), a capacidade excedente se revela como o principal insumo 

para a Peers Inc. É ela que possibilita a emergência desses novos modelos de negócio e remodela 

outros que já existiam, uma vez que é muito mais barato alavancar essa capacidade ociosa do 

que adquirir um novo bem ou contratar uma empresa especializada na prestação de dado serviço. 

Ela (2015, p. 48) passa ao exame do papel da plataforma digital, por ela designada como 

plataforma de participação, ultrapassando as definições técnicas relacionadas à criação e 

manutenção do software: 

 

[...] o propósito de uma plataforma é liberar o valor escondido na capacidade excedente 
mobilizando os ativos, o tempo, o conhecimento e a criatividade dos outros. Utilizar-
se da capacidade excedente é um ato fundamentalmente colaborativo. É compartilhar. 
A plataforma é a mão estendida. É só a metade do aperto de mãos. (CHASE, 2015, p. 
48) 

 

Analisada a capacidade excedente e a plataforma, Robin Chase (2015, p. 51) passa ao 

exame do terceiro elemento dessa composição: os peers, que, segundo a autora, no contexto 

analisado, são as pessoas que se conectam por meio das plataformas digitais. Elas 

disponibilizam a capacidade excedente de seus bens ou oferece seus serviços, por intermédio 

das plataformas, e se ligam àquelas que, por sua vez, buscam usar esses bens ou obter esses 

serviços. 

Lisa Gansky (2011, p. 16) chama esses novos modelos de negócio de mesh, ou seja, um 

tipo de rede que permite que qualquer nó se conecte em qualquer direção com qualquer outro 

nó do sistema, como ocorre com uma teia24. A partir disso, ela relaciona as seguintes 

características da mesh: 

 

1. A parte essencial da oferta é algo que pode ser compartilhado dentro de uma 
comunidade, mercado ou cadeira de valor, incluindo produtos, serviços e matérias-
primas. 

 
24 A autora (2011, p. 16) prossegue, afirmando que: “Cada parte está conectada a cada outra parte e elas se movem 
em conjunto, uma atrás da outra. Para mim, “Mesh” é uma metáfora apta e rica para descrever uma nova fase 
completa de serviços baseados em informações. Os negócios Mesh estão amarrados uns aos outros e ao mundo em 
milhões de formas. Algumas conexões são formadas diretamente, tal como um acordo entre empresas para 
identificar um mercado e fazer ofertas coordenadas. Essas empresas compartilham informações para facilitar o 
acesso a novos clientes, preferências dos clientes e mercadorias. Outras conexões formadas individualmente através 
de terceiros, como dados agregados de consumo ou via redes sociais de clientes”. 
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2. Web avançada e redes móveis de dados são usadas para rastrear mercadorias e 
agregar uso, cliente e informação do produto. 
3. O foco está sobre bens físicos compartilháveis, incluindo os materiais utilizados, 
que fazem a entrega local de serviços e produtos – e sua recuperação – valiosa e 
relevante. 
4. Ofertas, novidades e recomendações são amplamente transmitidas boca a boca 
aumentadas pelos serviços das redes sociais. 

 

No entanto, vale ressaltar que a noção de compartilhamento com que se pretende 

trabalhar não se restringe a bens físicos. Por meio de plataformas digitais, é possível 

compartilhar além de bens tangíveis, serviços em geral e intangíveis, relacionados a arte e 

tecnologia. 

Rachel Botsman e Roo Rogers (2010, p. 97-119) destacam alguns componentes 

relevantes para compor a ideia do que chama de “economia colaborativa”. São eles: (i) a troca 

da propriedade pelo uso dos bens; (ii) a revolução da forma como são firmados contratos de 

locação; (iii) a sabedoria coletiva dos membros interligados por uma plataforma; (iv) a locação 

peer-to-peer (P2P)25, ou seja, entre pessoas que disponibilizam seus bens e outras que querem 

locá-los; (v) remoção das barreiras de entrada de pessoas que queiram compartilhar seus bens e 

outras que queiram utilizá-los; (vi) a preponderância dos serviços nesse contexto; (vii) a 

emergência de mercados de redistribuição, alterando a lógica de consumo e desperdício 

anteriormente praticada. 

Outros elementos que estão relacionados à definição de “economia compartilhada” são: 

(i) valor das operações ou prestações de serviço realizadas; (ii) existência de bens subutilizados 

ou de capacidade de trabalho ociosa; (iii) acessibilidade a esses bens ou serviços por meio da 

internet, o que em muito se relaciona à remoção de barreiras de entrada anteriormente 

mencionadas; (iv) a noção de comunidade que cria a confiança a facilitar a troca desses bens ou 

prestação desses serviços entre desconhecidos; (v) redução da necessidade de ter a propriedade 

dos bens, que vão se tornando serviços, podendo gerar dificuldades quanto ao uso de definições 

tradicionais de “produtos”, “mercadorias” e “serviços”, que serão analisadas no Capítulo 7 deste 

trabalho. 

Considera-se que a economia compartilhada é um modelo econômico que se refere 

àqueles negócios que se utilizam de plataformas digitais para promover a aproximação de 

 
25 Bryan Kramer (2016, p. 53) destaca que o compartilhamento se referiria a modelos de negócio que não são B2B 
(business-to-business) nem B2C (business-to-consumer), mas H2H (human-to-human), justamente por provocar a 
conexão entre pessoas, entre humanos. 
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pessoas, que pretendem disponibilizar bens tangíveis ou intangíveis ou serviços com capacidade 

ociosa e de outras que pretendem utilizá-los podendo ou não haver o pagamento de determinado 

valor por essa utilização, bem como a cobrança pela utilização da plataforma. Há, portanto, a 

substituição da propriedade pelo uso, consagrando valores relacionados à sustentabilidade e a 

estilos de vida colaborativos. 

Ao mencionar a aproximação de pessoas, pretende-se destacar que se trata de modelos 

de negócio P2P, ou seja, entre pares, entre pessoas que possuem interesses complementares e, 

com base no ideal de compartilhamento, fornecem ou buscam por bens tangíveis ou intangíveis 

e serviços. 

 

4.3. Características essenciais da economia compartilhada 

 

 São características que marcam a economia compartilhada: (i) compartilhamento de bens 

tangíveis e intangíveis e serviços por intermédio de plataformas digitais; (ii) a aproximação de 

pessoas desconhecidas, sendo uma interessada em compartilhar e outra interessada em obter os 

bens e serviços; (iii) operações P2P; (iv) existência ou não de pagamento de preço para acesso 

ao bem ou serviço disponibilizado; (v) existência ou não de pagamento de preço para que a 

plataforma noticie o compartilhamento. Cada uma dessas características será analisada a seguir. 

 (i) Compartilhamento de bens tangíveis e intangíveis e serviços com capacidade ociosa, 

por intermédio de plataformas digitais: Esses bens e serviços são disponibilizados por terceiros 

que se utilizam de plataformas digitais para se aproximar daqueles interessados nesses bens ou 

serviços, ou seja, os bens não são de propriedade das próprias plataformas digitais nem os 

serviços por ela prestados. Além disso, com a referência à capacidade ociosa, pretende-se 

ressaltar as principais marcas do compartilhamento: os ideais de sustentabilidade e de estilos de 

vida colaborativos, que envolvem a substituição da propriedade pelo uso. 

 (ii) Aproximação de pessoas desconhecidas, sendo uma interessada em compartilhar e 

outra interessada em usar os bens e serviços: Essas plataformas digitais aproximam pessoas que 

inicialmente, sem elas, teriam muita dificuldade para se encontrarem. Elas ultrapassam os 

limites territoriais, reduzem as distâncias geográficas e possibilitam a celebração de negócios 

entre pessoas situadas não só em qualquer parte do território brasileiro, mas em qualquer lugar 

do mundo. Realizam, portanto, a intermediação dos negócios jurídicos celebrados por essas 
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pessoas, sobre o que serão tecidas maiores considerações no tópico 6.2 deste trabalho, quando 

será avaliada a qualificação jurídica dos marketplaces. 

 (iii) Operações P2P, ou seja, entre partes. As pessoas que são conectadas pela plataforma 

digital normalmente não se encontrariam sem ela e não celebrariam os negócios jurídicos sem 

essa aproximação. Os serviços são pessoalmente prestados por aqueles que os disponibilizam 

na plataforma digital e os bens com capacidade ociosa fornecidos não compõem o ativo 

imobilizado de uma pessoa jurídica. São de pessoas físicas que desejam dar a eles uma 

destinação proveitosa e ligada ao ideal de compartilhamento. 

 (iv) Pagamento ou não de preço para acesso ao bem ou serviço disponibilizado: Esses 

negócios jurídicos citados anteriormente podem ou não estar sujeitos à contraprestação 

pecuniária pela utilização dos bens ou serviços disponibilizados. O negócio jurídico celebrado 

pelas pessoas aproximadas pela plataforma digital pode ou não prever o pagamento em dinheiro 

como contraprestação, porque há modelos baseados em trocas não mensuradas do ponto de vista 

pecuniário para que sejam realizadas. Desse modo, um professor de inglês, por exemplo, poderá 

oferecer aulas em troca do conserto do seu chuveiro por um eletricista, sem que seja levado em 

consideração o valor da hora de um e de outro. 

 (v) Existência ou não de pagamento de preço para que a plataforma noticie o 

compartilhamento: As plataformas digitais podem ou não cobrar determinado valor pelos 

negócios jurídicos celebrados por seu intermédio. Essa cobrança pode ser feita diretamente 

daquele que fornece o bem ou serviço ou do que a busca para obtê-los. Esse valor pode ser 

descontado do preço pago por quem usará o bem ou serviço. Essa questão será 

pormenorizadamente analisada no tópico 6.3.2 deste trabalho. Contudo, a plataforma poderá 

buscar adquirir usuários para incrementar seu valor de mercado, uma vez que a avalição de 

ativos dessas empresas baseia-se essencialmente no seu número de usuários. Para aumentá-lo, 

as plataformas digitais normalmente adotam a estratégia de não realizar qualquer tipo de 

cobrança sobre o que também serão tecidas mais considerações no tópico 6.1 deste trabalho. 

Além dessas características, pode-se afirmar que a economia compartilhada se baseia em 

três possíveis sistemas: (i) mercados de redistribuição, ancorados no princípio “reduza, reuse, 

recicle, repare e redistribua”; (ii) estilos de vida colaborativos, baseados no compartilhamento 

de recursos, como dinheiro, habilidades e tempo; (iii) sistemas de produtos e serviços, que 

determina a retribuição pecuniária pelo uso da coisa e não pela coisa em si. 
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4.4. Distinções necessárias para afastar economia compartilhada de outras ideias 

 

 A expressão “economia compartilhada” não poderá ser usada como sinônimo de 

“economia digital”. Esta é gênero de que aquela é espécie. Basicamente pode-se dizer que a 

economia digital se refere a negócios que se utilizam da tecnologia como instrumento de ligação 

entre fornecedores que desejam disponibilizar bens e serviços para uso ou consumo e 

consumidores que esperam usar ou adquirir esses bens e serviços. Todos os negócios jurídicos 

intermediados por plataformas digitais, sejam eles quais forem, estarão abarcados pela economia 

digital. No entanto, somente aqueles relacionados à ideia de compartilhamento, caracterizada 

no item anterior, serão aqui estudados. Desse modo, a economia compartilhada é espécie do 

gênero economia digital. 

 Nesse contexto, outra distinção se faz necessária: As plataformas digitais de economia 

compartilhada promovem o encontro de pessoas que, como dito anteriormente, possuem 

interesses complementares. Umas a buscam para disponibilizar a capacidade ociosa de bens ou 

serviço e outras, para utilizá-los. Ao mencionar “pessoas”, refere-se exatamente a pessoas físicas 

que podem ser registradas como microempreendedores individuais (MEI)26, o que não desnatura 

a classificação da plataforma e dos negócios por meio dela celebrados como sendo P2P. Para 

evitar a cacofonia na tradução literal da expressão (“par para par”), ela pode ser traduzida como 

“entre pares”. Desse modo, as plataformas digitais de economia compartilhada não são business-

to-peer (B2P), tal como ocorre com as locadoras de veículos, patinetes e bicicletas, que 

disponibilizam o próprio ativo para que seja utilizado por terceiros. 

 
26 O microempreendedor individual (MEI) é definido pelo art. 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2003, com 
redação dada pela Lei Complementar 155/2016, que determina: “Para efeitos desta Lei Complementar, considera-
se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do art. 996 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de 
serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta 
e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo”. Para complementar essa definição, o art. 966, do Código Civil, estabelece: “Considera-se empresário 
quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços”. 
Trata-se, portanto, de pequeno empresário individual que preencha aos seguintes requisitos: (i) ter faturamento 
limitado a 81 mil reais; (ii) não participar como sócio, administrador ou titular de outra pessoa jurídica; (iii) 
contratar no máximo um empregado; e (iv) exercer qualquer das atividades econômicas descritas no Anexo XI, da 
Resolução do Conselho Gestor do SIMPLES NACIONAL (CGSN) 140/2018, com redação dada pela Resolução 
CGSN 150/2019, entre as quais, para este estudo, destacam-se cabelereiro, manicures e pedicures, fotógrafo, guia 
de turismo, motorista (por aplicativo ou não), dentre outros. 
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Por essa estreita relação com a sustentabilidade e com estilos de vida colaborativos, a 

economia compartilhada costuma ser tomada como sinônimo de economia social. Entretanto, 

com ela não se confunde. A economia compartilhada está relacionada ao compartilhamento de 

bens tangíveis e intangíveis e serviços e sobreleva a ideia de reutilização e sustentabilidade. Por 

outro lado, a economia social se relaciona ao desenvolvimento de atividades econômicas que 

busquem realizar objetivos sociais. Sendo assim, o compartilhamento está mais ligado à 

utilização da capacidade ociosa de determinado bem ou serviço, gerando valor para aquilo que 

normalmente não teria. Não tem, portanto, essa estrita relação com objetivos sociais, apesar de, 

muitas vezes, se aproximar dessa ideia. 

 Também não pode ser tida como economia de acesso, considerando que apenas propicia 

o acesso de terceiros por tempo determinado a bens e serviços de terceiros disponibilizados em 

plataformas digitais. A economia compartilhada não se refere apenas à concessão de acesso a 

bens e serviços, mas ao compartilhamento da capacidade ociosa daquilo que as pessoas dispõem 

para outras que queiram utilizar esses bens ou serviços mediante o pagamento de determinado 

valor. 

 Desse modo, a economia compartilhada, por mais que se aproxime desses outros 

conceitos: economia digital, economia social e economia de acesso, não poderá ser deles 

considerada sinônimo. Deles se difere, por se tratar de gênero da espécie economia digital, por 

não ter correlação necessariamente com objetivos sociais e por não objetivar apenas a concessão 

de acesso aos bens e serviços, mas por buscar compartilhar a capacidade ociosa desses bens e 

serviços. 

 

4.5. Primeiras notas conclusivas e delimitação do objeto estudado 

 

 O conceito de compartilhamento está fortemente ligado a ideias de grande aceitação 

atualmente, como a sustentabilidade. Considere, por exemplo, no grau de emissão de carbono 

para adquirir determinado bem e o impacto que isso causa ao meio ambiente. Preza-se por um 

consumo mais consciente e, nesse caminho, dispensa-se a propriedade de vários bens tidos como 

imprescindíveis há alguns anos. Nesse caminho, as pessoas optam por compartilhar bens e 

serviços com outras pessoas e por utilizar bens e serviços disponibilizados por terceiros. 
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 A tecnologia surge como elemento preponderante por promover a aproximação entre 

pessoas que usualmente não se conectariam para que possam celebrar os negócios jurídicos que 

tenham por objeto esses bens tangíveis ou intangíveis ou serviços com capacidade ociosa. As 

plataformas digitais funcionam como vitrines para as pessoas que os disponibilizarão e aquelas 

que os utilizarão. Elas intermediarão esses negócios jurídicos celebrados. 

 A partir disso, identifica-se a economia compartilhada como modelos de negócio que se 

utilizam de plataformas digitais para promover a aproximação de pessoas que pretendem 

disponibilizar bens tangíveis ou intangíveis ou serviços com capacidade ociosa e de outras que 

pretendem obtê-los, podendo ou não haver o pagamento de determinado valor por essa 

utilização, bem como a cobrança pela utilização da plataforma para promover essa aproximação. 

 Essa definição pode ser assim representada graficamente: 

 

 
Figura 1 – Definição do conceito de economia compartilhada 

 

Desde já, é preciso reiterar que as plataformas de economia compartilhada objetivam 

oferecer bens e serviços de terceiros a pessoas que buscam por esses bens e serviços. Elas não 

oferecem bens e serviços próprios, como ocorre com a locação de veículos pelas locadoras 



57 
 

tradicionais, ainda que se utilizem de uma plataforma digital para tanto. Por essa razão, a 

economia compartilhada identifica-se como P2P. 
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5. OS ARTS. 109 E 110, DO CTN E A NECESSIDADE DE SE 

ANALISAR OS PRINCIPAIS CONTRATOS CELEBRADOS NA 

ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

Neste tópico do trabalho, busca-se compreender algo extremamente relevante e que se 

aplica à análise do tema “tributação na economia compartilhada”: É preciso analisar os modelos 

de negócio, os negócios jurídicos por eles celebrados para que, então, se possa discutir a 

tributação incidente. Para tanto, é imprescindível compreender como o sistema jurídico se 

relaciona com outros sistemas e, nesse contexto, qual o papel da interdisciplinaridade e da 

intertextualidade. 

Examinar-se-á, em seguida, a Teoria dos Contratos, com base no que determinam os 

arts. 109 e 110, do CTN, e os negócios jurídicos celebrados por esses modelos de negócio 

baseados no conceito de encomia compartilhada. A partir disso, entendida a complexidade do 

tratamento jurídico que o Direito Privado confere a esses contratos, será possível compreender 

como os modelos de negócio baseados nesse conceito se organizam e os contratos que 

estabelecem. 

 

5.1. Algumas palavras sobre a interdisciplinaridade e intertextualidade 

 

Para analisar o que determina os arts. 109 e 110, do CTN, é preciso que, antes, sejam 

tecidas algumas considerações sobre o sistema jurídico e como ele interage com outros sistemas. 

Para tanto, é preciso primeiro definir o conceito de “sistema”. Nesse sentido, Lourival Vilanova 

(2010, p. 135) afirma que: “[...] falamos de sistema onde se encontrem elementos e relações e 

uma forma dentro de cujo âmbito, elementos e relações se verifiquem”. 

Nesse ponto, vale notar que alguns autores tomam ordenamento e sistema como 

sinônimos; outros, afirmam que esses conceitos são distintos. 

Gregório Robles (1998, p. 111) os distingue ao afirmar que o ordenamento resulta da 

soma de textos de direito positivo e sistema, por outro lado, decorre do esforço de ordenação e 

de depuração relacionada às ambiguidades e contradições existentes no próprio ordenamento. 

Na mesma linha, Carlos Alchourrón e Eugenio Bulygin (2002, p. 121) afirmam que sistema é o 

conjunto de normas consideradas em um determinado momento cronológico e, por isso, 
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deveriam ser considerados sistemas momentâneos. O ordenamento seria composto pelo 

conjunto de enunciados válidos conforme certo critério de identificação, o que confere unidade 

a ele. 

Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 225) afirma serem esses conceitos sinônimos, mas 

destaca que alguns autores apontam haver diferença entre eles. O ordenamento seria o texto 

bruto, tal como produzido pelos órgãos competentes e tomado nas decisões concretas proferidas 

pelas autoridades. Já o sistema seria o resultado do trabalho estruturante, sem contradições nem 

ambiguidades e pronto para ser compreendido pelo destinatário. Sendo assim, o direito positivo 

não poderia ser tido como sistema, o que somente se identificaria como fruto da atividade do 

cientista. Exatamente por isso, o autor (2015a, p. 225-226) sustenta que: 

 

Ora, a despeito de tomar as variações terminológicas como precioso recurso para a 
construção da descritividade própria do discurso científico, não vejo como se pode 
negar a condição de sistema a um estrado de linguagem tal como se apresenta o direito 
positivo. Qualquer que seja o tecido de linguagem de que tratamos, terá ele, 
necessariamente, aquele mínimo de racionalidade inerente às entidades lógicas, de que 
o ser sistema é uma das formas. Pouco importa, aqui, se o teor da mensagem é 
prescritivo, interrogativo, exclamativo ou meramente descritivo. A verdade é que o 
material bruto dos comandos legislados, mesmo antes de receber o tratamento 
hermenêutico do cientista dogmático, já se afirma como expressão linguística de um 
ato de fala, inserido no contexto comunicacional que se instaura entre enunciador e 
enunciatário. E o asserto se confirma quando pensamos que o trabalho sistematizado 
que a doutrina elabora, em nível de sobrelinguagem, pode, perfeitamente, ser objeto 
de sucessivas construções hermenêuticas porque a compreensão é inesgotável. Ali 
onde houver um texto, haverá sempre a possibilidade de interpretá-lo, de reorganizá-
lo, de repensá-lo, dando origem a novos textos de nível linguístico superior. Sistema é 
o discurso da Ciência do Direito, mas sistema também é o domínio finito, mas 
indeterminável, do direito positivo. (CARVALHO, 2015a, p. 225-226) 

 

Segundo Tácio Lacerda Gama (2020, p. 152-153), essas concepções de sistema são 

relevantes para compreender duas formas fundamentais de relacionamento entre as normas. A 

primeira, análise sincrônica do sistema jurídico, possibilita verificar a compatibilidade das 

normas que se relacionam em nexos de subordinação e de derivação. Abstraindo o tempo, pode-

se reconhecer se a norma inferior foi produzida em conformidade com a norma superior. A 

segunda, análise diacrônica, possibilita a compreensão da relação estabelecida entre as normas 

que ingressam no sistema de direito positivo em momentos distintos, mas com mesma 

hierarquia, ou seja, as relações de coordenação. A análise sincrônica e a diacrônica revelam 

apenas perspectivas distintas de análise do mesmo objeto, qual seja, do sistema jurídico, seus 

elementos e relações. 
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Feitas essas considerações, entende-se que sistema é uma forma lógica de se organizar e 

relacionar as normas jurídicas de vários modos, segundo um princípio unificador. As normas no 

sistema do direito estão dispostas em uma estrutura hierarquizada, regida pela fundamentação 

ou derivação operada no aspecto material e formal, que lhe imprime dinâmica, regulando ele 

próprio sua criação e suas transformações. Analisado de baixo para cima, as normas inferiores 

buscam fundamento de validade nas normas superiores e de cima para baixo, verifica-se que as 

normas superiores derivam, material e formalmente, regras de menor hierarquia. Sendo a 

compreensão inesgotável, pode ser susceptível a sucessivas construções hermenêuticas. Além 

de tratar do discurso da Ciência do Direito, o sistema também é o domínio finito, mas 

indeterminável do direito positivo. Considera-se que as expressões ordenamento, enquanto 

conjunto de enunciados prescritivos vigentes, e sistema possuem acepções semelhantes, 

podendo, assim, designar tanto o direito positivo quanto a Ciência do Direito. 

O Direito não desconhece a existência de outras realidades além da jurídica. Pelo 

contrário. Ele mantém estreita relação com outros sistemas e pode conferir relevância a fatos 

desses outros sistemas juridicizando-os27. Nesse sentido, Paulo Ayres Barreto e Fernando Daniel 

de Moura Fonseca (2016, p. 285) afirmam que: 

 

Assim, os limites da interação entre sistemas diversos remontam à opção do legislador 
que pode, a seu critério, reconhecer, em maior ou menor grau, o espectro de influência 
de conceitos e qualificações adotadas por outros subsistemas do direito ou até por 
outras ciências, desde que respeite os limites à competência e ao poder de tributar 
previstos na Constituição. Com isso, quer-se dizer que o legislador, ao criar a regra 
jurídica, pode alterar os “fenômenos da realidade social”, mas nada impede que apenas 
os transforme em Direito Positivo, conservando as suas características originais. Por 
óbvio, ainda que assim o faça, transformará em Direito o que antes não era. 
(BARRETO; FONSECA, 2016, p. 285) 

 

O Direito Tributário tem como ponto de partida a escolha feita pelo legislador 

constitucional de fatos de possível ocorrência e que tenham conteúdo econômico. Disso decorre 

a estreita relação que estabelece não apenas com outros subsistemas jurídicos, como o Direito 

Civil, Constitucional e Administrativo, mas também com outros sistemas, tais como a 

Economia, a Contabilidade e a Administração. 

 
27 Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 231) afirma que: “Toda construção de linguagem pode ser 
observada como jurídica, econômica, antropológica, histórica, política, contábil etc; tudo dependendo do critério 
adotado pelo corte metodológico empreendido”. 
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Nesse contexto, fala-se de intertextualidade para fazer referência às interações que 

sistema jurídico estabelece com outros sistemas e para as relações estabelecidas entre os 

subsistemas do direito. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 206) classifica a 

intertextualidade em dois níveis: (i) estritamente jurídica, interna ou intrajurídica, ao identificar 

as relações estabelecidas entre os vários ramos do direito; e (ii) em acepção lata, externa ou 

extrajurídica, para se referir às interações que o sistema jurídico firma com outras propostas 

cognoscentes, como a Sociologia do Direito, a História do Direito, a Antropologia Cultural do 

Direito etc. 

Por outro lado, a interdisciplinaridade se revela em função do princípio da 

intertextualidade e avança na direção dos outros setores do conhecimento, de outras disciplinas, 

buscando a necessária complementaridade desses saberes. Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 

208) afirma que “[...] o paradoxo é inevitável: o disciplinar leva ao interdisciplinar e este último 

faz retornar ao primeiro”. 

Assim, com base na Teoria dos Contratos, serão analisadas as relações estabelecidas por 

intermédio das plataformas digitais e a consistência material desses negócios jurídicos expressa 

pelo fluxo financeiro, para que, em seguida, a tributação incidente possa ser compreendida. 

 

5.2. Elementos para a análise da tributação incidente sobre os negócios jurídicos 

celebrados no âmbito da economia compartilhada 

 

 Sobre o primeiro questionamento contido no título deste tópico (como?), será analisado 

o que determina o art. 109 e 110, do CTN, que autoriza a utilização de institutos de Direito 

Privado para compreender o alcance dos conceitos de Direito Tributário. A partir disso, com 

base no estudo da Teoria dos Contratos, passar-se-á à análise de como os negócios jurídicos 

celebrados por esses novos modelos de negócio baseados no conceito de economia 

compartilhada devem ser tributados. 

Ao responder ao segundo questionamento posto no título deste tópico (por quê?), será 

demonstrada a importância de se compreender os contratos celebrados pelas empresas de 

economia compartilhada como primeiro passo para que se possa analisar a tributação incidente 

sobre os negócios jurídicos por ela e por intermédio dela celebrados. Para tanto, é preciso nos 

relembrar que as plataformas digitais ligam pessoas que disponibilizam a capacidade ociosa de 
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seus bens tangíveis e intangíveis e de serviços por elas prestados a outras pessoas que procuram 

por esses bens e serviços. Para que realizem esse encontro, essas plataformas podem ou não 

cobrar determinados valores de seus usuários, celebrando também com eles um negócio jurídico 

subjacente àquele outro firmado diretamente entre os usuários. 

 

5.2.1. O uso dos conceitos de Direito Privado no contexto tributário, nos termos dos arts. 109 e 

110, do CTN 

 

Numa primeira aproximação do tema, é preciso dizer que o direito é uno e 

indecomponível e a divisão do Direito em ramos é meramente didática. Contudo, para 

compreender o fenômeno jurídico, deve-se considerar todo o sistema jurídico, sendo a unidade 

do sistema reafirmada pelo art. 109, do CTN. Nesse sentido, Paulo Ayres Barreto (2016, p. 150-

151) afirma que: 

 

A proclamação da unidade do sistema normativo, com o consequente reconhecimento 
de que se divide o estudo do Direito em ramos apenas para fins didáticos, não autoriza 
a conclusão de que conceitos e institutos previstos em um ramo do Direito possam ser, 
automática e infalivelmente, transplantados para outro ramo. É certo que, diante da 
inexistência de óbices estabelecidos dentro do próprio sistema normativo, esse será o 
caminho natural. Ocorre que tais óbices existem e devem ser rigorosamente 
observados. (BARRETO, 2016, p. 150-151) 

 

Em conjunto com o art. 110, do CTN, o citado art. 109 determina como deverá se dar a 

interação entre o Direito Privado e o Direito Tributário: 

 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, 
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para a 
definição dos respectivos efeitos tributários. 
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas 
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 

 

Da leitura dos dispositivos, não se pode necessariamente inferir a primazia dos institutos 

de Direito Privado sobre o Direito Tributário. Os limites impostos a este se referem à 

impossibilidade de promover alterações da definição, do conteúdo e do alcance desses institutos. 
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Nesse sentido, destaque-se a posição adotada por Paulo de Barros Carvalho (2019, p. 131) a 

respeito do tema: 

 

Pondere-se, todavia, que a própria idealização das consequências tributárias o 
legislador muitas vezes lança mão de figuras de direito privado. Sempre que isso 
acontecer, não havendo tratamento jurídico-tributário explicitamente previsto, é 
evidente que prevalecerão os institutos, categorias e formas do direito privado. 
(CARVALHO, 2019, p. 131) 

 

Além disso, Rubens Gomes de Sousa (1948, p. 458-459 destacou que: 

 
O Direito Tributário tem por fim a atuação dos tributos. Mas não se podem impor 
tributos sem uma base; essa base é dada pelos institutos do direito privado, pelos atos, 
fatos ou negócios jurídicos disciplinados pelo direito privado. Mas não pelos atos, fatos 
ou negócios jurídicos como categorias jurídicas, mas unicamente como categorias 
econômicas: o conteúdo econômico dos institutos jurídicos de direito privado é que 
interessa ao Direito Tributário como base para a imposição de tributos. (SOUZA, 
1948, p. 458-459) 

 

O Direito Tributário tem por objeto o estudo da norma jurídica que contempla, em sua 

hipótese, a descrição de um fato, que, se ocorrido no mundo fenomênico e descrito em 

linguagem competente, ensejará o nascimento da relação jurídica prescrita no consequente 

normativo e que tem por objeto o tributo. É o conteúdo econômico dos institutos jurídicos de 

Direito Privado que identificará o fato tributável. 

Além disso, os princípios de Direito Privado não poderão determinar os efeitos 

tributários nem o alcance das competências para criação de tributos constitucionalmente 

estabelecidas, sobre o que prossegue Paulo de Barros Carvalho (2019, p. 132): 

 

O imperativo não vem, diretamente, do preceito exarado no art. 110. É uma imposição 
lógica da hierarquia de nosso sistema jurídico. O empenho do constituinte cairia em 
solo estéril se a lei infraconstitucional pudesse ampliar, modificar ou restringir os 
conceitos utilizados naqueles diplomas para desenhar as faixas de competências 
oferecidas às pessoas políticas. A rígida discriminação de campos materiais para o 
exercício da atividade legislativa dos entes tributantes, tendo estatura constitucional, 
por si só já determina essa inalterabilidade. Em todo caso, não deixa de ser oportuna a 
lembrança que o art. 110 aviva. (CARVALHO, 2019, p. 132) 

 

Os conceitos de Direito Privado não podem determinar os efeitos tributários e as 

definições propostas por ele não poderão ser usadas para alterar as faixas de competência 
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constitucionalmente estabelecidas28. Partindo dessa premissa, inevitavelmente passa-se a ao 

seguinte questionamento: O Direito Tributário é autônomo e, por conseguinte, poderia criar 

conceitos tributários próprios diferentes daqueles atribuídos pelo Direito Privado ao mesmo 

termo? 

Paulo Ayres Barreto e Fernando Daniel de Moura Fonseca (2016, p. 292) defendem a 

autonomia do Direito Tributário, não vinculando-se o legislador aos conceitos pré-existentes do 

Direito Privado. Entretanto, essa autonomia é limitada pelas faixas de competência 

constitucionalmente previstas, não podendo o legislador infraconstitucional ultrapassá-las29. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 651.703, julgado em 29/09/2016, sob o rito 

da repercussão geral, determinou que: 

 

A interpretação isolada do art. 110, do CTN, conduz à prevalência do método literal, 
dando aos conceitos de Direito Privado a primazia hermenêutica na ordem jurídica, o 
que resta inconcebível. Consequentemente, deve-se promover a interpretação 
conjugada dos artigos 109 e 110, do CTN, avultando o método sistemático quando 
estiverem em jogo institutos e conceitos utilizados pela Constituição, e, de outro, o 
método teleológico quando não haja a constitucionalização dos conceitos. 

 

Não se pode, pela pretensa necessidade de se reconhecer a possibilidade de integração 

pelo Direito Privado, dar a ele primazia e ultrapassar as faixas de competência postas no texto 

constitucional. Sendo assim, a CRFB/1988 representa limite à interpretação e utilização dos 

conceitos de Direito Privado, que, todavia, não devem ser utilizados no caso de o legislador 

tributário ter fixado uma definição própria para determinado conceito, dada a autonomia do 

Direito Tributário. 

 

 

 

 
28 O conceito de “competência tributária” foi definido por Tácio Lacerda Gama (2020, p. 241) como “a aptidão, 
juridicamente modalizada como permitida ou obrigatória, que alguém detém, em face de outrem, para alterar o 
sistema de direito positivo, mediante a introdução de novas normas jurídicas que, direta ou indiretamente, 
disponham sobre a instituição, arrecadação e fiscalização de tributos”. 
29 Além disso, os autores (2016, p. 297) destacam que: “Em razão do exposto, o art. 109 passa a ser inaplicável às 
hipóteses em que o legislador tiver criado um conceito tributário autônomo. Ao assim proceder, não há razão para 
que se cogite a aplicação de princípios de Direito Privado, tampouco para que se autorize a prescrição de efeitos 
tributários específicos. O conceito será tributário e os seus efeitos serão próprios ao instituto criado/redefinido”. 
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5.2.2. Os principais negócios jurídicos celebrados no contexto da economia compartilhada 

 

 A Teoria dos Contratos será aqui utilizada para delinear as principais características dos 

contratos celebrados nos modelos de negócio que envolvem o conceito de economia 

compartilhada. 

A tecnologia alterou substancialmente como os negócios jurídicos mais comuns são 

celebrados. Contudo, não necessariamente alterou os tipos de contratos que são celebrados ao 

se buscar uma plataforma digital de economia compartilhada para encontrar quem fornece os 

bens ou quem presta os serviços que despertam o interesse de quem os busca. Não 

necessariamente a legislação precisa ser alterada para que o Direito se adapte a essa nova 

realidade. Nesse sentido, Tullio Ascarelli (1969, p. 91) já afirmava: 

 

O direito evolve, às vêzes, lenta, mas continuamente; os novos institutos não surgem 
de improviso, mas se destacam, às vêzes, aos poucos, do tronco de velhos institutos 
que, sem cessar, se renovam, preenchendo novas funções. É através dessa contínua 
adaptação de velhos institutos a novas funções que o direito, às vêzes, vai se 
desenvolvendo; não raro, ostentando, então, a história do seu passado, nas formas, que 
permanecem idênticas, a despeito da renovação das funções. 
(ASCARELLI, 1969, p. 91) 

 

 Assim sendo, é preciso compreender a função e principais características dos contratos 

e as espécies comumente celebradas no contexto da economia compartilhada, porque esses 

novos modelos de negócio devem ser analisados à luz do direito vigente. Não necessariamente 

diante de toda nova realidade o direito positivo deverá ser alterado para expressamente 

contemplá-la em seus enunciados prescritivos. O direito positivo permanece inerte, sendo a 

norma jurídica a partir dele construída influenciada pelo novo contexto em que o intérprete se 

insere. Além disso, os novos fatos ocorridos nesse novo contexto devem também ser 

interpretados para que se verifique se eles se subsomem ou não à norma geral e abstrata 

construída a partir daqueles enunciados prescritivos de direito positivo editados anteriormente 

e que se mantém inalterados. 

Contrato, segundo Orlando Gomes (2007, p. 4), é negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral e, por essa razão, conserva todas as características do negócio jurídico conforme 

definido na Parte Geral do Direito Civil. Considera entre essas características essencialmente o 

concurso de vontades dos contratantes. O autor (2007, p. 5) afirma que os contratos devem ser 
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estudados como instrumentos jurídicos para constituir, transmitir e extinguir direitos com 

conteúdo econômico. 

Ele (2007, p. 11) prossegue destacando que a expressão “contrato” é utilizada tanto para 

designar o negócio jurídico bilateral que gera obrigações, quanto para se referir ao instrumento 

em que esse negócio se formaliza. Todavia, o contrato não se celebra somente por escrito. Ele 

pode ser acordado oralmente. Nesse caminho, Orlando Gomes (2007, p. 11) afirma: “Não é a 

forma escrita que o cria, mas o encontro de duas declarações convergentes de vontades emitidas 

no propósito de construir, regular ou extinguir, entre os declarantes, uma relação jurídica 

patrimonial de conveniência mútua”. 

Não se propõe aqui o abandono da forma, que é indissociável do conteúdo. Não há forma 

sem conteúdo nem conteúdo sem forma. Forma e conteúdo não revelam ideias opostas, 

permitindo que se opte por um em detrimento do outro. Pelo contrário. A forma é o que aparece 

e pressupõe um conteúdo que será atribuído pelo intérprete. Os sujeitos competentes constroem 

a norma jurídica a partir dos enunciados prescritivos com a finalidade de regular condutas 

intersubjetivas e a eles retornam para tornar objetiva a sua decisão, introduzindo, assim, novos 

enunciados no sistema. Esse movimento dialético entre texto e significação a ele atribuída pelo 

intérprete baseia-se em valores30. 

 Uma das características mais relevantes relacionada à adoção da forma contratual e que 

se destaca neste estudo é a liberdade de contratar. Além de poder optar por contratar ou não, a 

liberdade contratual pressupõe a escolha da espécie de contrato considerada pelas partes como 

sendo a mais adequada. 

Pontes de Miranda (1954, p. 63-64) distingue o princípio da liberdade de contratar do 

princípio da autonomia da vontade pelas seguintes razões: 

 

Chama-se princípio da liberdade de contratar o de se poderem, livremente, assumir 
deveres e obrigações, ou de se adquirirem, livremente, direitos, pretensões, ações e 
exceções oriundos de contrato; princípio da autonomia da vontade, de escolha, a líbito, 
das cláusulas contratuais. No fundo, os dois princípios pretendem-se à liberdade de 
declarar ou manifestar a vontade com eficácia vinculante e de se tirar proveito das 

 
30 Segundo Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 182), “valor é um vínculo que se institui entre o agente do 
conhecimento e o objeto, tal que o sujeito, movido por uma necessidade, não se comporta com indiferença, 
atribuindo-lhe qualidades positivas ou negativas”. Os valores não existem como objetos do mundo. Eles não são; 
valem. Existem como entidades que são, justamente porque valem. O modo de existir dos valores é o valer. 
Os valores se referem ao conteúdo dos princípios relacionado a significados que revelam certa preferência por 
determinado núcleo de significações e permeiam todo o ordenamento jurídico. 
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declarações ou manifestações de vontade alheias, receptíveis ou não. O direito longe 
está (e sempre longe esteve) de adotar esses princípios como absolutos: sofrem eles, e 
sempre sofreram, limitações. A própria existência de tipos de negócios jurídicos 
limita-os. Limita-os, também, a natureza cogente (ius cogens) de certas regras. Quanto 
aos tipos, se bem que, em geral, se pense poderem ser criados novos tipos sem se 
criarem novas regras jurídicas, a verdade está com A. MANIGK (Das 
Anwendungsgebiet der Vorschriften für die Rechtsgeschäfte, 82, nota 2): só se 
constituem novas espécies, e não tipos. Acrescentemos: salvo se há lei-costume, que 
os crie. (Mais uma vez aparece a distinção entre costume-regra jurídica e costume-
série de negócios jurídicos. Às vezes, na vida, aparecem figuras contratuais, que 
formam tipos, mas estranhos aos da lei e dos costumes. Êsses tipos são apenas 
negociais, e sòmente se podem levar em conta para se receberem como disposições 
onde, se êles não existissem, caberiam regras dispositivas das leis. Quer dizer: no que 
não entram na tipicidade legal, sòmente se alojam no espaço deixado à autonomia da 
vontade.) (PONTES DE MIRANDA, 1954, p. 63-64) 

 

 Sendo assim, a liberdade de contratar se refere à escolha de assumir ou não o vínculo 

obrigacional decorrente do contrato e a autonomia da vontade se refere à escolha das cláusulas 

desse contrato, das condições para que se instale a relação jurídica entre contratante e contratado. 

O princípio da liberdade de contratar está expressamente previsto no art. 42131 e seguintes, da 

Lei 10.406/2002 (Código Civil), em que o legislador estabeleceu que ele sofrerá limitações pela 

função social do contrato. 

No contexto da economia compartilhada, certamente se verifica a liberdade para 

estabelecer um vínculo contratual ou não, aplicada tanto àqueles que disponibilizam seus bens 

ou serviços quanto daqueles que buscam por esses bens e serviços. Num primeiro momento, a 

liberdade de contratar aqui se aplica à escolha de estabelecer ou não esse vínculo com a 

plataforma e, em seguida, de disponibilizar o bem ou prestar o serviço àquele que, por 

intermédio dela, o demande. 

 Por outro lado, a autonomia da vontade é relativizada, porque a plataforma normalmente 

estabelece os termos dos contratos celebrados entre ela e aqueles que por ela se conectam, 

restando pouca margem para discussão e modelagem das cláusulas contratuais. 

 Tecidas essas considerações, passa-se ao exame das características dos contratos 

normalmente celebrados pelos modelos de negócio de economia compartilhada. 

 

 
31 Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei 
nº 13.874, de 2019) 
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) 
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5.2.2.1. Compra e venda 

 

A compra e venda é um dos contratos mais utilizados, especialmente considerando que 

paradigma da sociedade de consumo vem mudando nos últimos anos, mas ainda prepondera. 

Nos termos do art. 481, do Código Civil: “Pelo contrato de compra e venda, um dos 

contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço 

em dinheiro”. Trata-se de contrato pelo qual as partes se obrigam a transferir uma a outra a 

propriedade de determinado bem, recebendo como contraprestação certa quantia em dinheiro 

ou o valor fiduciário correspondente ao montante pactuado. 

São elementos essenciais desse contrato o bem, o preço e o consentimento. Os dois 

primeiros são o objeto do contrato e o consentimento, fundamental para que se compreenda que 

não se faz necessária a entrega do bem para que o negócio jurídico se perfectibilize. De acordo 

com Orlando Gomes (2007, p. 272), “[...] realizado o acordo, o contrato está formado. O que se 

segue é a execução pelo cumprimento das obrigações que origina”. 

Sobre o preço, uma observação deve ser feita: Se a quantia que o comprador se 

compromete a entregar ao vendedor não for em dinheiro, estar-se-á diante de uma permuta ou 

troca. Mas vale uma ressalva a essa afirmação: É possível que o contrato de compra e venda 

estipule parte do pagamento em dinheiro e outra parte em bens, desde que a maior dessas partes 

corresponda a dinheiro. No entanto, se após a celebração da compra e venda os contratantes 

optem por substituir a prestação em dinheiro pelo oferecimento de bens, não haverá a conversão 

do contrato em permuta ou troca, mas verificar-se-á uma dação em pagamento, conforme 

prescrito nos arts. 356 a 359, do Código Civil32. 

A compra e venda se caracteriza como contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, que gera 

obrigações recíprocas para os contratantes, decorrentes da manifestação de vontades que ambos 

expressaram ao contratar; (ii) simplesmente consensual, por bastar o acordo dos contratantes 

quanto ao bem e ao preço para que se perfectibilize, não havendo, para tanto, a necessidade de 

que o bem seja efetivamente entregue; (iii) oneroso, dado o sacrifício do bem para que haja o 

 
32 Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. 
Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas 
do contrato de compra e venda. 
Art. 358. Se for título de crédito a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. 
Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando 
sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. 
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recebimento do preço; (iv) comutativo, pela correspondência que se estabelece entre o bem e o 

preço por ele pago, ou seja, em que a vantagem obtida por um contratante corresponde ao 

sacrifício do outro; (v) instantâneo, mesmo que sua execução seja imediata, com a entrega do 

bem e recebimento do valor correspondente, diferida, com a entrega do bem e recebimento do 

valor após determinado período, ou continuada, quando o bem é entregue, mas o pagamento por 

ele, parcelado. Exige forma específica para sua celebração apenas quando tenha por objeto bem 

imóvel, quando o negócio jurídico deve ser feito por meio de escritura pública.  

Segundo Orlando Gomes (2007, p. 266), o contrato de compra e venda pode ter por 

objeto bens tangíveis ou intangíveis. No segundo caso, seria chamado de cessão de direitos. 

Sendo assim: “A compra e venda pode ter por objeto coisas ou direitos. Neste último caso, 

denomina-se cessão. Bem é de ver que o seu objeto não é propriamente a coisa ou o direito, mas 

sim a prestação. Alude-se, porém, ao objeto desta, por elipse”.  

Contudo, vale notar que a compra e venda não se confunde com a cessão de direitos. São 

negócios jurídicos distintos que geram vínculos obrigacionais diversos. A cessão de direitos 

transfere direitos sobre determinado bem entre as partes contratantes. Por meio dela, não se 

transmite a propriedade do bem, como ocorre na compra e venda. 

Em relação a bens imóveis, a cessão de direitos normalmente é usada em dois casos: (i) 

quando não há escritura definitiva do imóvel, cedendo uma parte a outra o direito de adquiri-lo 

posteriormente; ou (ii) na transmissão de direito sobre o bem decorrente de sucessão até que a 

partilha seja feita, conforme determina o art. 1793, do Código Civil33. 

A cessão de direitos também é comum em relação a direitos de crédito, contratos e títulos 

de crédito. No primeiro caso, há a cessão de crédito de titularidade do cedente ao cessionário, a 

título gratuito ou oneroso, característica que já afasta esse contrato da compra e venda 

anteriormente definida. No segundo, o cedente cede ao cessionário a sua posição no contrato, 

cuja execução ainda não foi concluída e que compreende todas as obrigações por meio dele 

 
33 Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de 
cessão por escritura pública. 
§ 1º Os direitos, conferidos ao herdeiro em conseqüência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se 
não abrangidos pela cessão feita anteriormente. 
§ 2º É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado 
singularmente. 
§ 3º Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente 
do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade. 
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assumidas34. Por fim, a cessão de um título de crédito é feita por meio do endosso que transmite 

a titularidade do crédito inscrito no título ao endossatário, nos termos do art. 11, do Decreto 

57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra)35 e art. 893, do Código Civil36. Por aplicação do 

princípio da cartularidade dos títulos de crédito, além da tradição do crédito por meio do 

endosso, é preciso que se faça a tradição da cártula. Contudo, em se tratando de título ao 

portador, a sua transmissão se dá somente pela tradição do título, sendo dispensada qualquer 

outra formalidade para tanto. 

Em alguns casos, pela natureza imaterialidade do bem objeto do contrato, não deverá ele 

ser objeto de compra e venda, sendo transmissível por meio de cessão de direitos, concessão ou 

licenciamento, como ocorre com os direitos autorais, regulados pela Lei 9.610/1998, e com a 

propriedade industrial, conforme previsto na Lei 9.279/1996. 

Os direitos autorais relacionam-se aos direitos personalíssimos, sendo, portanto, 

inalienáveis e irrenunciáveis. Entretanto, sua dimensão patrimonial autoriza a cessão desses 

direitos para que sejam explorados por terceiros, por meio de contrato de cessão, concessão ou 

licença de uso, nos termos do art. 49, da Lei 9.610/199837. O contrato de cessão de direitos 

transfere os direitos do domínio do autor para o cessionário, podendo ser parcial ou total. A 

concessão não possui um regramento específico, mas se assemelha à cessão parcial, em que o 

 
34 A cessão de contrato não se confunde com o contrato com pessoa a declarar, porque neste a substituição de um 
dos contratantes por terceiro é prevista desde o instante em que é celebrado, por meio da inserção no instrumento 
da cláusula pro amico eligendo. Por essa razão, a inclusão do terceiro em um dos polos da relação jurídica, nesse 
caso, possui efeitos ex tunc independentemente do momento da execução contratual em que ocorrer. 
35 Art. 11. Tôda a letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por 
via de endôsso. Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras “não à ordem”, ou uma expressão equivalente, 
a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. O endôsso pode ser feito 
mesmo a favor do sacado, aceitando ou não, do sacador, ou de qualquer outro coobrigado. Estas pessoas podem 
endossar novamente a letra. 
36 Art. 893. A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes. 
37 Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus 
sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por 
meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes 
limitações: 
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente 
excluídos por lei; 
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; 
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; 
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; 
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato; 
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, 
entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do 
contrato. 
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autor transmite parte dos direitos patrimoniais ou das formas de gozo dos direitos, mas não 

todos. A licença de uso é o contrato celebrado quando se adquire um livro ou músicas. Nesse 

caso, o autor transfere o direito de uso privado de sua obra, não tendo normalmente caráter 

exclusivo. Isso será mais profundamente analisado no tópico 5.2.2.6 deste trabalho. 

Desse modo, o contrato de cessão de direitos transfere exclusiva e permanentemente os 

direitos patrimoniais relativos ao bem intangível do cedente ao cessionário. Por outro lado, a 

licença de uso é uma autorização para que o licenciado explore economicamente ou utilize o 

bem. Um exemplo de modelo de negócio em que, por meio da plataforma digital, compartilha-

se direitos sobre intangíveis por meio de licença de uso é o Apoia.se38. 

No caso da propriedade industrial, que se relaciona diretamente às patentes de invenção 

e modelo de utilidade, desenho industrial e marca, além da repressão às falsas indicações 

geográficas e à concorrência desleal. O art. 5º, da Lei 9.275/1996, determina que os direitos de 

propriedade industrial devem ser considerados bens móveis. Esses direitos podem ser cedidos 

definitivamente a terceiros ou objeto de licenciamento por prazo determinado, de forma 

exclusiva ou não. Esses contratos podem ser onerosos ou não e no caso do licenciamento, 

quando oneroso, ensejará o pagamento de royalties. 

Nos modelos de negócio que envolvem o conceito de economia compartilhada, a compra 

e venda é efetuada em relação a bens tangíveis usados, consagrando valores relacionados à 

sustentabilidade e a estilos de vida colaborativos. Essa noção pode ser assim sistematizada: 

 

 
38 Disponível em: http://bit.ly/38NibCu. Acesso em: 23/02/2020. 
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Figura 2 – Compra e venda na economia compartilhada 

 

O contrato de compra e venda é celebrado entre vendedor e comprador com o intermédio 

da plataforma digital. Por meio dele, o comprador se compromete a entregar ao vendedor o 

preço acordado e o vendedor ao comprador, bens tangíveis usados. Havendo o pagamento do 

fee à plataforma digital, por ter viabilizado o encontro entre comprador e vendedor, ele pode ser 

feito tanto por um quanto por outro e o fluxo financeiro da compra e venda poderá se dar tanto 

por dentro da plataforma quanto por fora. Por dentro, significa que o preço e o fee são pagos 

pelo comprador à plataforma digital que promove seu desconto e repassa a diferença ao 

comprador. O pagamento por fora é efetuado pelo comprador diretamente ao vendedor. Nesse 

caso, há modelos em que o vendedor paga o fee para a plataforma e outros em que o comprador 

o faz. 

São exemplos de modelos de negócio no contexto da economia compartilhada que 

celebram contrato de compra e venda: Enjoei, que liga pessoas que querem vender suas roupas 

e acessórios usados àquelas que querem adquiri-los39. 

 

 

 
39 Disponível em: http://bit.ly/38QMnN3. Acesso em: 23/02/2020. 
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5.2.2.2. Locação 

 

O contrato de locação tem por objetivo proporcionar ao locatário o uso e gozo 

temporários de bem tangível restituível e ao locador, o pagamento de determinado valor 

normalmente chamado de aluguel. O Código Civil a define no art. 565, que determina que: “Na 

locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o 

uso e gozo de coisa não fungível, mediante retribuição”.40 Se não houver a contraprestação 

fixada no contrato, tratar-se-á de comodato, nos termos do art. 579, do Código Civil41, e não de 

locação. 

Ela se caracteriza como contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, em que, em decorrência 

da manifestação de vontade de ambos os contratantes, a obrigação de o locador oferecer o uso 

e o gozo do bem tangível e a obrigação de o locatário pagar o aluguel são interdependentes, não 

havendo locação sem aluguel; (ii) simplesmente consensual, ou seja, gera seus regulares efeitos 

a partir de sua celebração, em que as obrigações do locador e do locatário são pactuadas, não 

havendo a necessidade de tradição do bem para que o contrato se perfectibilize, mas apenas a 

manifestação de vontade das partes; (iii) oneroso, característica que traduz o necessário 

pagamento em dinheiro pelo uso e gozo do bem tangível; (iv) comutativo, isso é, com prestações 

certas e determinadas para locador e locatário e em que a vantagem por um obtida corresponde 

ao sacrifício do outro; (v) impessoal, não sendo intuitu personae para qualquer das partes e 

admitindo, por conseguinte, a cessão do contrato; e (vi) de duração, por prolongar-se sua 

execução no tempo, podendo ainda ser por tempo determinado ou indeterminado. Contudo, é 

preciso destacar que se trata de contrato temporário, devendo o bem regressar ao poder do 

locador, porque, do contrário, estar-se-á diante de uma compra e venda. Isso não impede que o 

contrato seja firmado por tempo indeterminado, quando os contratantes não estabelecem, no ato 

da celebração, a sua duração. Nesse caso, o contrato pode ser extinto a qualquer momento por 

iniciativa de qualquer de suas partes. 

Algumas anotações são necessárias sobre o objeto do contrato de locação: Pode ser ele 

bem móvel ou imóvel predial urbano, regulado pela Lei 8.245/1991, ou rural, nos termos dos 

 
40 Nesse sentido, Orlando Gomes (2007, p. 332) define “locação” como: “o contrato pelo qual uma das partes se 
obriga, mediante contraprestação em dinheiro, a conceder à outra, temporariamente, o uso e o gozo de coisa não-
fungível”. 
41 Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. 
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arts. 92 a 95, da Lei 4.504/1964 (Estatuto da Terra). Aplicam-se os dispositivos do Código Civil 

relativos à locação somente quando não houver legislação específica aplicável. 

Além disso, é preciso dizer que a cessão do contrato não se confunde com a sublocação, 

que é contrato derivado, não libertando o locatário da obrigação de conservar o imóvel e de 

pagar o aluguel ao locador. Do mesmo modo, o empréstimo do bem alugado não afasta as 

obrigações do locatário. Tanto para a cessão do contrato quanto para a sublocação42, exige-se a 

anuência por escrito do locador do bem. 

Nos modelos de negócio que envolvem o conceito de economia compartilhada, a locação 

é celebrada tendo por objeto bens tangíveis, não fungíveis e restituíveis, sobrelevando a ideia 

de posse em relação àquela de propriedade. Essa noção pode ser assim sistematizada: 

 

 
Figura 3 – Locação na economia compartilhada 

 

No contexto da economia compartilhada, o contrato de locação é celebrado entre locador 

e locatário por intermédio da plataforma digital. Por meio dele, o locador transfere ao locatário 

 
42 Art. 13, da Lei 8.245/1991. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, 
dependem do consentimento prévio e escrito do locador. 
§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. 
§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá 
o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição. 
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o uso e gozo do bem tangível, não fungível e restituível, mediante o pagamento de determinada 

quantia pelo locatário ao locador. Esse pagamento pode ser feito por meio da plataforma digital, 

que retém seu fee, caso haja a cobrança, e repassa o aluguel ao locador, ou ainda pode ser feito 

diretamente pelo locatário ao locador. Nesse último caso, havendo o pagamento do fee à 

plataforma digital, ele poderá ser feito por qualquer dos contratantes. 

São celebrados contratos de locação no contexto da economia compartilhada por: Dress-

and-go Share, em que as pessoas disponibilizam, por meio da plataforma, seus vestidos de festa 

e acessórios para locação43, Bn Boats e Social Boats, que disponibilizam embarcações de 

terceiros com capacidade ociosa para que outras pessoas possam alugá-las44, além do Airbnb, 

em que são disponibilizados imóveis ou quartos pelos locadores ligados aos locatários 

interessados por meio da plataforma digital45. 

 

5.2.2.3. Prestação de serviços 

 

A prestação de serviços mediante remuneração nem sempre será tida como uma relação 

de trabalho, caracterizada no art. 2º, do Decreto-lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT), que determina: “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, 

que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 

de serviço”. Além disso, o art. 3º, da CLT, assim dispõe: “Considera-se empregado toda pessoa 

física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência e mediante 

salário”. Desses enunciados prescritivos, inferem-se os requisitos para que se configure uma 

relação de trabalho. São eles: pessoalidade, subordinação, salário, continuidade e não-

eventualidade. 

Quando não se configurar como tal, seja pela ausência de pessoalidade, de subordinação, 

de salário, de continuidade ou pela eventualidade da prestação, ou ainda quando não for regulada 

por lei especial, como ocorre, por exemplo, em relação ao trabalho doméstico e ao contrato de 

empreitada, será regida eminentemente pelo Código Civil. Nesse contexto, o art. 593, do Código 

 
43 Disponível em: http://bit.ly/385BY12. Acesso em: 23/02/2020. 
44 Disponível em: https://bit.ly/3n5l4nl. Acesso em: 23/02/2020. Disponível em: http://bit.ly/2WYiMMe. Acesso 
em: 23/02/2020. 
45 Disponível em: http://bit.ly/3pFM5Q2. Acesso em: 23/02/2020. 
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Civil, determina que: “A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei 

especial, reger-se-á pelas disposições deste Capítulo”. 

Sendo assim, o contrato de prestação de serviço rege todo o fazer que tenha como 

contraprestação determinada quantia e que não seja regido pela legislação trabalhista ou 

especial. Segundo Orlando Gomes (2007, p.  354): “Sob essa denominação, designa-se o 

contrato mediante o qual uma pessoa se obriga a prestar um serviço a outra, eventualmente, em 

troca de determinada remuneração, executando-os com independência técnica e sem 

subordinação hierárquica”. Nesse sentido, o prestador de serviço executa seu fazer sem a direção 

do tomador, utilizando os métodos e processos que julgar adequados para tanto. Verifica-se, 

portanto, que a execução do serviço objeto desse contrato é feita com liberdade pelo prestador. 

Pontes de Miranda (1972c, p. 26) define o objeto desse contrato prestado sob regime de 

Direito Privado, visto que não são preenchidos os requisitos para a configuração da relação de 

emprego e não sendo ele regulado por lei especial: 

 

Trabalha-se com a fôrça física, com a inteligência e com a vontade. Os três elementos 
juntam-se sempre, porém pode haver preponderância de um, a tal ponto que o trabalho 
seja manual ou pedal, ou seja intelectual (direção, organização, invenção, calculação, 
planejamento). O maior elemento intelectual que entra no trabalho corporal ou físico 
distingue do trabalho corporal ou físico simples o trabalho qualificado. É ineliminável, 
no próprio trabalho corporal ou físico simples, o elemento intelectual. Em todo esfôrço 
do homem para a produção há o elemento corporal (e.g., o ato de escrever ou de 
desenhar), o elemento intelectual e o elemento volitivo, ainda quando a vontade seja 
mais de outrem do que daquele que se põe a trabalhar, u o mesmo se dê quanto ao 
elemento intelectual. Levantar peso de um quilo a um metro de altura é a unidade 
(quilogrâmetro) para se medir o trabalho corporal, abstratamente tido como puro. Com 
isso não se mede o trabalho intelectual, nem sequer serviria para o medir o número de 
palavras, de linhas, ou de páginas manuscritas ou dactilografadas, que procedesse do 
escritor, do jornalista, ou do diretor de serviço. (PONTES DE MIRANDA, 1972c, p. 
26) 

 

A prestação de serviços se caracteriza por ser um contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, 

em que a obrigação de prestar o serviço pelo prestador corresponde aquela outra do tomador de 

pagar o preço pelo serviço e decorrem elas da manifestação de vontade de ambos os 

contratantes; (ii) oneroso, por haver o necessário pagamento em dinheiro pelo serviço prestado; 

(iii) pessoal ou impessoal, por não necessariamente ser celebrado intuitu personae; (iv) 

comutativo, em que a vantagem obtida por um contratante corresponde ao sacrifício do outro; 

(v) de duração, por prazo determinado ou indeterminado, ou instantâneo, se sua execução for 

imediata. 
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O valor pago pelo tomador ao prestador de serviço denomina-se, em relação a muitos 

serviços, honorários. Esse montante é normalmente pago na conclusão do serviço, não havendo 

impedimentos para que parte do pagamento seja antecipada, como dispõe o art. 597, do Código 

Civil46. Se a prestação de serviço se der a título gratuito, constituirá doação, nos termos do art. 

538, do Código Civil47, ou contrato atípico ou inominado, conforme determina o art. 425, 

também do Código Civil48. 

Ademais, vale destacar que se admite a cessão do contrato ou a subcontratação. No 

entanto, elas dependem de autorização da outra parte contratante. 

Nos modelos de negócio que envolvem o conceito de economia compartilhada, as 

plataformas digitais são utilizadas para ligar tomadores a prestadores de serviços de diversas 

naturezas. Essa relação pode ser assim sistematizada: 

 

 
Figura 4 – Prestação de serviço na economia compartilhada 

 

 
46 Art. 597. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costume, não houver de 
ser adiantada, ou paga em prestações. 
47 Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens 
ou vantagens para o de outra. 
48 Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código. 
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Os modelos de negócio de economia compartilhada que celebram contrato de prestação 

de serviço têm como partes prestador e tomador do serviço que são ligados pela plataforma 

digital. Por meio desse contrato, o prestador se compromete a um fazer especificado, mediante 

o pagamento de determinada quantia pelo tomador. Esse pagamento pode ser feito por meio da 

plataforma digital, que retém seu fee, caso haja a cobrança, e repassa o restante ao prestador, ou 

diretamente pelo tomador ao prestador, hipótese em que havendo o pagamento do fee à 

plataforma digital, ele poderá ser feito por qualquer das partes do contrato. 

A prestação de serviços no contexto da economia digital é realizada em: Dinneer For 

Friends, em que pessoas apaixonadas por cozinhar recebem outras em casa para jantar49, 

Blablacar, que presta serviço de transporte, ligando aquele que busca uma carona e aquele outro 

que quer dar carona50, Make You, que conecta prestadores de serviço de beleza à tomadores que 

buscam por esse serviço51, assim como o Singu52, além daqueles que efetuam serviços de 

transporte, como Uber53, Cabify54, Lady Driver55 e 99 Pop56. 

 

5.2.2.4. Permuta ou troca de bens e serviços 

 

A permuta ou troca também é conhecida como escambo. Por meio dela, um dos 

contratantes se compromete a entregar determinado bem ou prestar determinado serviço em 

troca de outro bem ou serviço. A contraprestação, diferentemente do que ocorre na compra e 

venda e na prestação de serviços, não é fixada em dinheiro. Não havendo preços, é irrelevante 

o valor atribuído aos bens ou serviços trocados. 

Contudo, como dito ao analisar o contrato de compra e venda, num negócio jurídico o 

pagamento pelo bem poderá ser feito parte em dinheiro e parte em outro bem. Nesse caso, para 

que se configure permuta ou troca, é preciso que os bens entregues em pagamento tenham 

montante superior ao valor entregue em dinheiro. 

 
49 Disponível em: https://bit.ly/3b7mD1w. Acesso em: 23/02/2020. 
50 Disponível em: https://bit.ly/2KLQVMS. Acesso em: 23/02/2020. 
51 Disponível em: http://bit.ly/2Mkg7Kx. Acesso em: 23/02/2020. 
52 Disponível em: http://bit.ly/3n1zKUB. Acesso em: 23/02/2020. 
53 Disponível em: http://ubr.to/2LgKO32. Acesso em: 23/02/2020. 
54 Disponível em: http://bit.ly/2KVzfOP. Acesso em: 23/02/2020. 
55 Disponível em: http://bit.ly/38T1TI9. Acesso em: 23/02/2020. 
56 Disponível em: http://bit.ly/2XeMM6N. Acesso em: 23/02/2020. 
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Sobre o conteúdo do contrato de permuta ou troca, quando tenha por objeto bens, ele 

deverá se referir a transferência entre os contratantes de dois diretos que não sejam de 

propriedade. Por outro lado, será considerado contrato atípico ou inominado, cuja celebração é 

autorizada pelo art. 425, do Código Civil, o contrato que preveja a troca do gozo de um bem 

pelo de outro. 

A permuta ou troca caracteriza-se como contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, por 

estipular obrigações recíprocas para os contratantes, relacionadas à entrega de bem ou à 

prestação de serviço, decorrentes da manifestação de vontade de contratar de ambos; (ii) 

simplesmente consensual, ou seja, perfectibiliza-se no momento de sua celebração, não sendo 

necessária a conclusão do serviço ou a entrega do bem para que se considere perfeito; (iii) 

oneroso, por significar alteração da situação patrimonial dos contratantes que entregam ou bem 

ou prestam o serviço um ao outro; (iv) comutativo, por estipular, no momento da celebração, 

prestações certas e determinadas para cada um dos contratantes e em que a vantagem por um 

obtida corresponde ao sacrifício do outro; (v) pessoal ou impessoal, por serem as obrigações 

assumidas em virtude desse contrato não necessariamente intuitu personae, mas podendo sê-lo; 

(vi) instantâneo, por ser de execução imediata, ou seja, que não perdura no tempo. 

Sobre o objeto da permuta ou troca, algumas observações são necessárias: Direitos, 

como o usufruto, também podem ser objeto desse contrato. Além disso, os bens trocados não 

precisam ser de mesma espécie, podendo, por exemplo, bens móveis serem trocados por outros 

bens móveis, bastando, para tanto, que sejam determináveis. Por fim, não há qualquer restrição 

legislativa à troca de serviços, podendo uma parte prestar determinado serviço a outra em troca 

de outro serviço prestado por esta ou por um bem por ela fornecido. 

A permuta ou troca é regulada pelo art. 533, do Código Civil, que determina a aplicação 

das disposições referentes à compra e venda a essa modalidade contratual57. Desse modo, as 

mesmas obrigações referentes à conservação do bem a ser entregue a outra parte contratante, 

aos riscos e à execução do contrato de compra e venda se aplicam à troca ou permuta. 

 
57 Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações: 
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da 
troca; 
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros 
descendentes e do cônjuge do alienante. 
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 Na economia compartilhada, a plataforma digital é utilizada para permitir que as pessoas 

que pretendem trocar bens e serviços se encontrem. Isso pode ser assim esquematizado: 

 

 
Figura 5 – Permuta ou troca na economia compartilhada 

 

Os contratos de permuta ou troca, celebrados no contexto da economia compartilhada, 

têm como partes contratantes pessoas dispostas a disponibilizar bens usados ou prestar serviços 

em troca de outros bens usados ou serviços. Os contratantes são, então, ligados pela plataforma 

digital. Como não importa à substância desse contrato o pagamento em dinheiro (como 

ressaltado anteriormente, se houver, deverá ocorrer em montante inferior àquele correspondente 

ao bem fornecido ou ao serviço prestado para que não se configure como compra e venda ou 

prestação de serviço), o pagamento do fee à plataforma digital poderá ser feito por qualquer das 

partes contratantes ou por ambas, caso haja a cobrança. 

Nesse contexto de compartilhamento, celebram contratos de permuta ou troca: 

Livralivro, em que as pessoas trocam livros usados58 e Trocajogo, em que as pessoas trocam 

jogos de videogame59. 

 
58 Disponível em: http://bit.ly/3bcrRcL. Acesso em: 23/02/2020. 
59 Disponível em: http://bit.ly/3rI9rWR. Acesso em: 23/02/2020. 
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5.2.2.5. Comodato 

 

 O comodato é contrato firmado para que se faça a cessão gratuita de um bem móvel ou 

imóvel para que seja usado e posteriormente devolvido em sua individualidade. Nos termos do 

art. 579, do Código Civil: “O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-

se com a tradição do objeto”. Caracterizam o comodato: (i) a gratuidade; (ii) a não-fungibilidade 

do bem emprestado e, portanto, a não-consumibilidade desse bem; e (iii) a temporariedade. 

Se o uso da coisa for remunerado em dinheiro, configurar-se-á contrato de locação. Se 

adotadas outras formas de remuneração como uma prestação de serviço, caracterizar-se-á 

contrato atípico. Se o empréstimo não previr a devolução do bem, verificar-se-á a celebração de 

doação, contrato unilateral, simplesmente consensual e gratuito, segundo o art. 538, do Código 

Civil60. Por isso, é preciso que se preencha o requisito da temporariedade com a previsão de 

prazo determinado ou indeterminado. 

Como os bens fungíveis podem ser trocados por outros de mesma espécie, qualidade e 

quantidade, eles não podem ser objeto do comodato, porque haverá a possibilidade de 

substituição do bem emprestado. Há a necessidade de que o bem individualmente considerado 

seja devolvido àquele que o emprestou. Exatamente por essa razão, os bens consumíveis, que 

desapareçam pelo uso, não podem ser objeto de comodato. A essas características do comodato, 

Orlando Gomes (2007, p. 385) faz uma ressalva: 

 

Não basta dizer, pois, que o comodato é empréstimo de coisas não-fungíveis, pois se 
deve incluir, na definição, as coisas não-consumíveis. Tanto uma como outras, no 
entanto, podem ser dadas em comodato, se as partes, intencionalmente, lhes atribuem 
o caráter de infungibilidade, ou de inconsumibilidade, como no caso do comodato ad 
pompam, como quanto, por ocasião de uma festa, se exibem coisas que não devem ser 
usadas. (GOMES, 2007, p. 385)  

 

São características do contrato de comodato ser ele: (i) unilateral, por determinar a 

obrigação de devolver o bem após o uso apenas para o comodatário, mas ao comodante também 

caberá permitir o uso da coisa pelo comodatário nas condições estipuladas; (ii) gratuito, por não 

estipular contraprestação ao empréstimo do bem; (iii) real, que somente se perfaz com a entrega 

 
60 Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens 
ou vantagens para o de outra. 
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da coisa pelo comodante ao comodatário; e (iv) intuitu personae, não se confundindo com o 

direito real de uso. 

Vale notar que tanto o proprietário quanto o possuidor do bem podem celebrar contrato 

de comodato. 

O comodato não se confunde com o mútuo. O primeiro é o empréstimo de uso, em que 

o bem emprestado deve ser restituído em sua individualidade, não podendo ser fungível nem 

consumível. O segundo é empréstimo de consumo, em que o bem emprestado não pode ser 

devolvido, fazendo-se a restituição de coisa equivalente. Nesse sentido, o art. 586, do Código 

Civil, determina que: “O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a 

restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”. 

Por intermédio de uma plataforma digital, o comodato pode ser assim representado: 

 

 
Figura 6 – Comodato na economia compartilhada 

 

Por meio da plataforma digital, o comodante encontra o comodatário e com ele firma 

contrato de comodato de bem não-fungível e não-consumível. O comodato é gratuito, mas pela 

intermediação, pode ou não haver cobrança pela plataforma de fee do comodante ou do 

comodatário. 
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No contexto da economia compartilhada, o Tem Açúcar61 é um ótimo exemplo de 

plataforma que promove o encontro de vizinhos que celebrarão entre si contrato de comodato 

para que possam compartilhar bens tangíveis diversos. 

 

5.2.2.6. Cessão de direitos e licenciamento 

 

A definição dos tipos de contratos que podem ser firmados tendo com objeto o software 

deve considerar o disposto na Lei 9.609/1998 (Lei de Software) e na Lei 9.610/1998 (Lei de 

Direito Autoral). Ela é absolutamente relevante para a compreensão dos negócios jurídicos que 

tenham por objeto intangíveis, conforme definido no Pronunciamento Técnico do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) 04, e que sejam celebrados por intermédio de plataforma 

digital de compartilhamento. 

De acordo com as citadas leis, segundo Maria Ângela Lopes Paulino Padilha (2020, p. 

97-105), podem ser firmados os seguintes contratos: (i) Contrato de desenvolvimento, em que 

há a elaboração de um sistema sob medida, segundo os desejos e especificações fornecidas pelo 

contratante; (ii) Contrato de customização, por meio do que são realizadas adaptações e ajustes 

de um programa pré-existente, já ofertado pelo desenvolvedor, sendo que os direitos relativos 

às modificações por ele procedidas serão de titularidade do contratante; (iii) Cessão, que se 

caracteriza pela transferência, em caráter exclusivo e não temporário, de parcela ou de todos os 

direitos patrimoniais do autor em favor do cessionário, podendo ser ela total, ou seja, de todos 

os direitos patrimoniais do autor, ou parcial, abarcando apenas alguns desses direitos; (iv) 

Licença, composta pela autorização para que o licenciado utilize ou explore o bem imaterial sob 

determinadas condições, permanecendo com o licenciante a propriedade intelectual de todos os 

direitos patrimoniais do software. 

Por sua vez, segundo a autora (PADILHA, 2020, p. 105-111) a licença pode ser 

classificada como: (iv.1) Licença para comercialização, em que há a outorga pelo titular a 

terceiros de uma parte do direito de exploração econômica, autorizando o licenciado a conceder 

licenças de uso do programa para usuários finais; (iv.2) Licença para desenvolvimento, 

composta pela autorização para o licenciado alterar o software original numa espécie de 

customização, agregando-lhe funcionalidades e melhoramentos e realizar derivações no 

 
61 Disponível em: http://bit.ly/3pHon5W. Acesso em: 23/02/2020. 
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software original, criando um novo programa de computador (obra derivada) distinto do 

originário e, portanto, sujeito a uma nova forma de aproveitamento econômico. O contrato de 

licença para desenvolvimento não se confunde com o desenvolvimento em si, ou seja, com o 

que o licenciado poderá fazer a partir da obtenção da licença; e (iv.3) Licença de uso, em que o 

detentor dos direitos patrimoniais do bem imaterial concede autorização para que terceiro se 

utilize do programa, normalmente em cópia código-objeto, estipulando os termos de utilização, 

tais como prazo, número de cópias e restrições a modificações. Inclui serviços de suporte sem 

custo adicional e pode ter serviços técnicos complementares passíveis de remuneração. 

Os contratos de cessão de direito e de licenciamento se caracterizam como: (i) bilaterais 

ou sinalagmáticos, em que, em decorrência da manifestação de vontade de ambos os 

contratantes, a obrigação de o cedente ou licenciante oferecer o uso do bem intangível e a 

obrigação de o cessionário ou licenciado aceitar os Termos de Uso, o que pode incluir o 

pagamento de determinado montante pelo cessionário ou pelo licenciado; (ii) simplesmente 

consensuais, ou seja, geram seus regulares efeitos a partir de sua celebração, em que as 

obrigações do cedente ou licenciante e do cessionário ou licenciado são pactuadas, não havendo 

a necessidade de acesso ao bem para que o contrato se perfectibilize, mas apenas a manifestação 

de vontade das partes; (iii) onerosos, característica que traduz o necessário pagamento em 

dinheiro pelo uso e gozo do bem intangível, podendo ainda ser gratuito, em que a concessão do 

bem intangível é feita sem contraprestação; (iv) comutativos, isso é, com prestações certas e 

determinadas para cedente ou licenciante e cessionário ou licenciado e em que a vantagem por 

um obtida corresponde ao sacrifício do outro; (v) impessoais, não sendo intuitu personae para 

qualquer das partes e admitindo, por conseguinte, a cessão do contrato, podendo, todavia, ser, 

no caso da cessão, intuito personae; e (vi) de duração, por prolongar-se sua execução no tempo, 

podendo ainda ser por tempo determinado ou indeterminado. 

Maria Ângela Lopes Paulino Padilha (2020, p. 103) discorre sobre a diferença entre a 

cessão de direitos e a licença de uso: 

 

A cessão e a licença são figuras contratuais que não se confundem: na primeira, tem-
se a transferência, sempre em caráter exclusivo e não temporário, de parcela ou de 
todos os direitos patrimoniais do autor em favor do cessionário; na segunda, é 
conferida uma autorização para que o licenciado utilize ou explore o bem imaterial. 
Desta feita, quando se realiza uma cessão de software, os direitos patrimoniais sobre o 
programa de computador, especificados no contrato, são transmitidos exclusiva e 
definitivamente ao cessionário. (PADILHA, 2020, p. 103) 
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A autora (2020, p. 111) prossegue, em outro trecho de sua obra, traçando um paralelo 

com os contratos que tenham por objeto bens tangíveis, para elucidar a diferença entre a cessão 

de direito e a licença: 

 

Percebe-se logo, em paralelo didático entre as convenções firmadas para bens 
incorpóreos e corpóreos e reservadas as peculiaridades entre esses objetos, que 
enquanto a cessão total, previamente explicitada, se aproxima muito mais da compra 
e venda na medida em que se opera a transferência definitiva da titularidade dos 
direitos patrimoniais, figurando o cessionário como o novo proprietário do bem 
intangível, a licença de uso assemelha-se à locação, permanecendo o licenciante titular 
dos direitos patrimoniais sobre o software. (PADILHA, 2020, p. 111) 

 

Esses contratos têm por objeto o software ou programa de computador, bem intangível, 

definido no art. 1º, da Lei 9.609/1998, como: 

 

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de 
instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer 
natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em 
técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 

 

O software é um suporte lógico, uma sequência de instruções a serem executadas. Ele 

determina o funcionamento de hardwares. Pode ser executado direta e integralmente no 

hardware ou indiretamente, sendo, nesse caso, comumente chamado de software em nuvem. 

Ressalte-se que o processamento de dados realizado pelo software sempre depende, em alguma 

medida do hardware, ainda que ele esteja fisicamente distante. São espécies de software os 

jogos de videogame, navegadores de internet, processadores de textos e planilhas, central 

multimídia de veículos, elevadores, smart TVs, dentre outros. 

Como destacado anteriormente, a cessão de direitos não se confunde com a compra e 

venda. São negócios jurídicos distintos que geram vínculos obrigacionais diversos. A cessão de 

direitos transfere direitos sobre determinado bem entre as partes contratantes. Por meio dela, 

não se transmite a propriedade do bem, como ocorre na compra e venda. 
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5.2.2.7. Os contratos mistos 

 

 Os contratos mistos são aqueles em que os contratantes combinam elementos de outras 

espécies contratuais para criar um contrato que melhor reflita o negócio jurídico que pretendem 

celebrar. Desse modo, pode haver negociação de uma compra e venda associada a uma prestação 

de serviço, uma prestação de serviço com o fornecimento de bens, uma prestação de serviço 

com uma locação etc. Eles podem ainda combinar elementos de contratos tipicamente previstos 

pela legislação com outros atípicos. 

 Orlando Gomes (2007, p. 121) destaca que os contratos mistos não se confundem com 

os contratos coligados. “Da coligação de contratos não resulta contrato unitário, como no 

contrato misto. No entanto, o mecanismo da coligação muito se assemelha ao do contrato 

misto”. 

 Assim, o contrato misto caracteriza-se pela formação de um único instrumento. Nele, o 

vínculo contratual produzirá efeitos jurídicos diversos, o que também diferencia o contrato misto 

daquelas outras espécies contratuais isoladamente consideradas. Nesse sentido, Pontes de 

Miranda (1972a, p. 367) afirma que: 

 

Pôr vezes, os figurantes têm de empregar o conteúdo de dois ou mais tipos, com que 
alcancem o que querem, sem que tal diversidade ofenda a unidade negocial concreta. 
São os negócios jurídicos mistos ou negócios jurídicos típicos fracionados. A despeito 
da fusão, da mistura, ressalta a tipicidade. A hospedagem, casa e comida, ou casa, 
comida e transporte, dão exemplo frisante. A despeito da duplicidade ou 
multiplicidade de negócios jurídicos, tem-se o negócio jurídico como se fôra um só. O 
tráfico jurídico fê-los típicos. Por isso mesmo, as regras jurídicas sôbre os contratos 
bilaterais incidem como se o negócio jurídico fôsse de um só tipo (e.g., evicção, 
redibição, resolução ou resilição). Em todo caso, o instrumento pode ressalvar a 
separabilidade, no interêsse do hóspede. Sempre se há de partir da suposição de haver 
um negócio jurídico que prepondera. (PONTES DE MIRADA, 1972a, p. 367) 

 

Os contratantes avaliam as obrigações que decorrerão do negócio para elegerem a 

melhor forma de celebrá-lo, considerando que essas espécies contratuais não são estanques, 

especialmente se levada em conta a complexidade adicional que a tecnologia trouxe para a 

compreensão fática e jurídica das atividades cotidianas. 
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5.2.2.8. A figura contratual que compreende a atividade da plataforma digital de aproximação 

de pessoas com interesses complementares 

 

A plataforma digital de economia compartilhada promove, por meio da tecnologia, o 

encontro entre aquele que disponibiliza o bem ou serviço e aquele que busca por esse bem ou 

serviço, o que os aproxima da prática da intermediação de negócios. Desse modo, ainda que o 

negócio celebrado entre aquele que disponibiliza o bem e aquele que o utiliza tenha, por 

exemplo, natureza jurídica de locação, há um outro contrato firmado pela empresa de economia 

compartilhada para realizar a aproximação dessas pessoas. Esse contrato poderá ser tido como 

um negócio jurídico indireto, uma prestação de serviço por interposta pessoa, uma revenda de 

bens ou uma intermediação. Passa-se à análise de cada uma dessas hipóteses para, ao final deste 

tópico, do trabalho, concluir qual seria a espécie de contrato celebrado entre a plataforma digital 

e os seus usuários. 

 

5.2.2.8.1. Há a configuração de negócio jurídico indireto realizado pela plataforma digital? 

 

O negócio jurídico indireto é empregado para obter um fim diferente daquele que 

originalmente se obteria com a forma adotada, mas que está de acordo com uma causa típica. 

Não há aqui um outro negócio jurídico simulado, dissimulado ou encoberto. 

Ele não se confunde com a simulação que gera um negócio jurídico sem causa ou com 

uma falsa causa, demonstrando aparência diversa do querer das partes, com o propósito de iludir 

terceiros, nos termos do art. 167, §1º, do Código Civil62. O negócio jurídico indireto está dentro 

do campo da licitude e busca fundamento no princípio da liberdade de contratar, previsto no art. 

421 e seguintes, do Código Civil. 

Tullio Ascarelli (1969, p. 94) afirmou que: “Há, pois, um negócio indireto, quando as 

partes recorrem, no caso concreto, a um negócio determinado para alcançar, consciente e 

 
62 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e 
na forma. 
§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou 
transmitem; 
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 
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consensualmente, por seu intermédio, finalidades diversas das que, em princípio, lhe são 

típicas”. Verifica-se, desse modo, o uso de uma estrutura lícita para outro fim, gerando a 

incompatibilidade entre o que efetivamente se almeja os meios usados para alcançá-lo. 

Não se pode afirmar que os modelos de negócio que se baseiam no conceito de economia 

compartilhada realizam negócios jurídicos indiretos. Seria generalizar e simplificar tanto a 

atuação da plataforma digital quanto de seus usuários dizer que ela celebra contrato de compra 

e venda, de locação, de prestação de serviço ou de permuta ou troca. Esses contratos são 

firmados entre seus usuários que se encontram por meio da plataforma digital. A atividade por 

ela realizada, portanto, se subsome ao encontro dessas pessoas com interesses complementares. 

Para tanto, ela celebra contrato com os usuários para selecionar o encontro mais assertivo e 

vantajoso possível para aqueles que querem disponibilizar seus bens ou prestar serviços e 

aqueles que se interessam por esses bens ou serviços. 

 

5.2.2.8.2. Configura-se prestação de serviço por interposta pessoa a atividade desenvolvida pela 

plataforma digital? 

 

A prestação de serviço por interposta pessoa é o que se chama comumente de 

terceirização, espécie de contrato de trabalho temporário, celebrado para que uma pessoa 

jurídica forneça à outra mão de obra para satisfazer demanda complementar. Esse contrato tem, 

pois, como objeto a cessão de mão de obra por prazo determinado e sem responsabilidade do 

cedente quanto ao resultado do trabalho a ser executado. 

A terceirização foi regulada especificamente pela Lei 13.429/2017, que alterou a Lei 

6.019/1974 (Lei do Trabalho Temporário). O art. 129, da Lei 11.196/200563, estabeleceu a 

possibilidade de serviços personalíssimos, de natureza intelectual relativos às artes, ciência e 

cultura, serem prestados por meio de pessoas jurídicas. Podem, inclusive, ser esse tipo de serviço 

contratado por meio de contrato temporário. 

 
63 Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza 
científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações 
a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à 
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 
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Com as alterações promovidas pela Lei 13.429/2017, a Lei 6.019/1974, após definir o 

trabalho temporário no art. 2º64, em seu art. 4º65, determina que a tomadora de serviço deve ser, 

no caso, “[...] pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada”. Isso, por si só, afasta essa hipótese 

dos contratos celebrados no âmbito da economia compartilhada, ainda que se considerasse 

aplicável apenas aos casos em que há, por intermédio da plataforma digital, prestação de serviço. 

Essa ressalva importa, porque, como salientado nos tópicos anteriores deste trabalho, há 

modelos de negócio de economia compartilhada que objetivam a celebração de outras espécies 

de contratos, sendo as mais comuns, a compra e venda, a locação e a permuta ou troca, além da 

prestação de serviços. 

No contexto da economia compartilhada, tomador e prestador de serviços são pessoas 

físicas, cujos interesses são complementares: por meio da plataforma digital, o prestador oferta 

seus serviços e o tomador busca por esses serviços. A plataforma não terceiriza serviços 

prestados por terceiros a quem quer que seja. Não atua, portanto, nos moldes da Lei 6.019/1974, 

com as alterações promovidas pela Lei 13.429/2017. Ela apenas promove o encontro entre 

prestador e tomador que celebrarão contrato de prestação de serviço. 

 

5.2.2.8.3. O marketplace no contexto da economia compartilhada realiza revenda de bens? 

 

Neste momento, é importante relembrar que o marketplace não aproxima somente 

pessoas que celebrarão entre si contrato de compra e venda. Por meio dele, poderão ser 

celebradas outras espécies de contratos como locação, prestação de serviços, permuta ou 

comodato, cessão de direitos ou licenciamento. Assim, afirmar que ele realiza revenda de bens 

seria reduzir a sua atuação apenas aos casos em que as pessoas por ele aproximadas celebram 

contrato de compra e venda. 

 
64 Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho 
temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de 
substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. 
§ 1º É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos 
previstos em lei. 
§ 2º Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando 
decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal. 
65 Art. 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, 
responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. 
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De todo modo, a plataforma digital não atua como revendedor de bens. O que marca a 

compra e venda é a transferência de propriedade dos bens do vendedor ao comprador, que lhe 

paga a quantia acordada em dinheiro, conforme determina o art. 481, do Código Civil. No caso 

da revenda, o comprador, posteriormente, celebra contrato de compra e venda daqueles bens por 

ele adquiridos do vendedor a terceiro, transferindo, por conseguinte, a propriedade desses bens 

a esse terceiro em troca de certa quantia em dinheiro. 

Além disso, se fosse o caso, a plataforma deveria manter os bens por ela revendidos 

registrados contabilmente em conta de estoque66, que deverá ser mensurado nos termos do 

Pronunciamento Técnico CPC 16. 

A estruturação do modelo de negócio por ela desenvolvido seria completamente 

diferente. Não se pode afirmar que a plataforma digital atua como revendedora de bens, porque 

ela não efetua compra e venda de bens nem mantém os bens transacionados pelas pessoas que 

foram por ela aproximadas em seu estoque. 

 

5.2.2.8.4. A plataforma digital e seus usuários celebram contrato de intermediação? 

 

O contrato celebrado entre os usuários e a plataforma mais se assemelha à intermediação, 

pelo que se entende o instrumento pelo qual um sujeito se compromete a aproximar o seu 

contratante a outras pessoas interessadas nos bens ou serviços por ele fornecidos ou destas 

pessoas àquele. Esses modelos de negócio baseados no conceito de economia compartilhada 

realizam, em geral, a intermediação para a prestação de serviço ou fornecimento de bem tangível 

ou intangível. 

A intermediação normalmente é realizada com a celebração do contrato de comissão, 

mandato, representação comercial autônoma, agência ou corretagem. A seguir, serão analisadas 

essas espécies contratuais para que se possa verificar se elas se amoldam à atividade realizada 

pela plataforma digital no contexto da economia compartilhada. 

Poder-se-ia aventar a possibilidade de se utilizar o contrato de comissão previsto no art. 

693, do Código Civil67, para esses negócios jurídicos celebrados pelas empresas de economia 

 
66 Conforme definido no item 6 do Pronunciamento Técnico CPC 16, “[...] estoques são ativos mantidos para venda 
no curso normal dos negócios”. 
67 Art. 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio 
nome, à conta do comitente. 
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compartilhada. No entanto, Pontes de Miranda (1972b, p. 285) caracteriza o contrato de 

comissão: 

 

O que mais importa frisar-se é que a comissão se caracteriza por serem os atos do 
comissionário em seu nome, êle é que figura no contrato, êle é que oferta ou aceita, êle 
é que promete ou recebe a promessa, êle é que dispõe ou é beneficiado pelo ato de 
disposição praticado pelo terceiro. É na figura jurídica do negócio jurídico que se há 
de procurar o comissionário. Não fica de fora, como mediador, nem fica em vez de 
outrem, como o representante. É figurante. Tão-pouco se confunde com o corretor. 
(PONTES DE MIRANDA, 1972b, p. 285) 

 

Orlando Gomes (2007, p. 440) destaca que o contrato de comissão não se confunde com 

o de representação, pelas seguintes razões: 

 

É a comissão, desse modo, modalidade de mandato sem representação que produz 
efeitos análogos aos deste contrato, mas se distingue pelo modo de agir do 
representante. No mandato, o representante age em nome do representado; na 
comissão, em nome próprio. Distingue-se pelo modo de agir e não pelo modo de 
produção dos efeitos, embora a expressão “representação indireta” tenha significação 
mais próxima do último critério distintivo. Num e noutro, necessidade não há de novo 
ato para transmissão dos efeitos ao representado. (GOMES, 2007, p. 440) 

 

O contrato de comissão tem por objeto a compra ou venda de bens por conta de outrem. 

As plataformas digitais de economia compartilhada reúnem pessoas que celebram, além da 

compra e venda, outros contratos, como locação, prestação de serviço, permuta ou troca, 

comodato e cessão de direitos ou licenciamento. 

Ainda que se considerem apenas as hipóteses de compra e venda, não nos parece ser o 

caso de contrato de comissão, quando se analisa o papel da empresa de economia compartilhada 

que, por meio da tecnologia, promove o encontro de pessoas que querem oferecer bens de que 

dispõe e outras que querem obter tais bens. Essas pessoas não permanecem incógnitas. O papel 

da plataforma digital é uni-las em torno dessas vontades opostas que se complementam com a 

realização dos negócios jurídicos entre elas. 

O mandato está previsto no art. 653, do Código Civil68, e determina a concessão de 

poderes de uma pessoa a outra para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses e tem 

por instrumento a procuração. Orlando Gomes (2007, p. 425) estabelece que: 

 
68 Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou 
administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. 
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O mandato é a relação contratual pela qual uma das partes se obriga a praticar, por 
conta da outra, um ou mais atos jurídicos. O contrato tem a finalidade de criar essa 
obrigação e regular os interesses dos contratantes formando a relação interna, mas, 
para que o mandatário possa cumpri-la, é preciso que o mandante lhe outorgue o poder 
de representação, se tem, ademais, interesse em que aja em seu nome. O poder de 
representação tem projeção exterior, dando ao agente, nas suas relações com terceiras 
pessoas, legitimidade para contratar em nome do interessado, com o inerente desvio 
dos efeitos jurídicos para o patrimônio deste último. A atribuição desse poder é feita 
por ato jurídico unilateral, que não se vincula necessariamente ao mandato e, mais do 
que isso, tem existência independente da relação jurídica estabelecida entre quem o 
atribui e quem o recebe. Esse ato unilateral carece, em nossa terminologia jurídica, de 
expressão que o designe inconfundivelmente. O termo procuração, que o definiria 
melhor, é empregado comumente para designar o instrumento do ato concessivo de 
poderes, mas tecnicamente é vocábulo próprio. (GOMES, 2007, p. 425) 

 

O mandato é, portanto, o contrato unilateral, por meio do qual, alguém se obriga a 

praticar determinados atos ou gerir interesses por conta de outra pessoa, que outorgou à primeira 

poderes para tanto, por meio do instrumento de procuração. Esse contrato é gratuito e não se 

confunde com aqueles outros negócios jurídicos celebrados pelo mandatário em nome do 

mandante. 

Esse não é o caso. A prática dos atos empreendidos pelas pessoas que se encontraram 

por intermédio da tecnologia não se dá em nome alheio, mas em nome próprio. São as pessoas 

que se encontraram que celebram contrato de compra e venda, mútuo, prestação de serviço etc. 

Sobre o mandato, serão tecidas ainda outras considerações quando analisado o funcionamento 

do Rappi69 e a aproximação do mandatário e do mandante para a celebração desses outros 

contratos em nome do mandante. 

Também não se relaciona à representação comercial autônoma, prevista na Lei 

4.886/1965, contrato pelo qual o representante comercial autônomo se compromete a obter 

pedidos de compra e venda de mercadorias vendidas pelo representado. O art. 710, do Código 

Civil70, ao tratar do contrato de agência, amplia a noção de que se aplica somente à compra e 

venda mercantil, ao estabelecer a promoção de “certos negócios”, pelo que poder-se-ia entender 

que o contrato poderia ser usado também para a promoção de prestações de serviços. 

 
69 Disponível em: http://bit.ly/3n5GKj5. Acesso em: 09/03/2020. 
70 Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, 
a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona 
determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. 
Parágrafo único. O proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos 
contratos. 
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Esses contratos caracterizam-se pela estabilidade da relação jurídica firmada entre os 

contratantes, a delimitação da zona de atuação do representante ou do agente, a autonomia do 

representante ou agente, além de fixação de remuneração a eles pelo contrato, e registro do 

representante ou agente no órgão competente, quando exigido pela Lei 4.886/1965. 

A remuneração do agente ou representante comercial afastam esse contrato daquele 

celebrado dentro do contexto dos modelos de negócio de economia compartilhada, porque nem 

sempre a plataforma digital cobra um fee de seus usuários para conectar aqueles que possuem 

interesses complementares. Ademais, as plataformas digitais não possuem uma zona de atuação 

delimitada. Elas atuam em todo o país e, em alguns casos, em todo o mundo, mas otimizam o 

encontro de seus usuários com o uso de algoritmos que, com base nos dados disponíveis na 

plataforma, conecta as pessoas que pretendem disponibilizar bens ou prestar serviços àquelas 

outras interessadas nesses bens ou serviços. 

Do ponto de vista econômico, os contratos de agência e representação comercial 

assemelham-se ao mandato. Entretanto, do ponto de vista jurídico, havendo previsão legislativa 

específica tanto para o contrato de representação comercial quanto para o contrato de agência, 

eles não podem ser equiparados ao mandato. Além disso, distinguem-se dele pela extensão da 

responsabilidade do agente ou representante comercial que cumpre seus encargos de forma 

habitual e não eventual, ao contrário do que ocorre com o mandato. Vale destacar ainda que 

diferentemente do corretor, figura analisada na sequência, o agente ou representante comercial 

não atua em nome próprio nem por conta de outrem. 

A corretagem está prevista no art. 722, do Código Civil, que determina que: “Pelo 

contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de 

serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais 

negócios, conforme as instruções recebidas”. Orlando Gomes (2007, p. 471-472) caracteriza 

esse contrato da seguinte forma: 

 

Consiste a atividade do corretor em aproximar pessoas que desejam contratar, pondo-
as em contato. 
Cumpre a função aconselhando a conclusão do contrato, informando as condições do 
negócio e procurando conciliar os interesses das pessoas que aproxima. 
A relação jurídica entre as partes e o corretor não surge exclusivamente do negócio 
contratual de mediação, pois direitos e obrigações nascem também do simples fato de 
que o intermediário haja concorrido de modo eficaz para a aproximação das partes na 
conclusão do negócio. Trava-se a relação jurídica independentemente, nesse caso, de 
declaração de vontade emitida para a formação do contrato de corretagem, produzindo, 
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entretanto, efeitos idênticos aos que se originam de contrato formal, pois a atividade 
do mediador se interpreta como se houvesse sido contratado para executá-la. É 
possível o nascimento da relação jurídica por essa forma, porque a corretagem é 
atividade que pode ser exercida ocasionalmente, não exigindo prática habitual. Sendo 
hoje, porém função de grande utilidade prática, vem se exercendo profissionalmente, 
não se admitindo seu livre exercício para determinados negócios. (GOMES, 2007, p. 
471-472) 

  

A corretagem não exatamente exprime a atuação das empresas de economia 

compartilhada, especialmente no que concerne à conformidade com “as instruções recebidas”. 

A plataforma digital não atua de acordo com as instruções recebidas das pessoas que a utilizam. 

Essas instruções ultrapassam os dados que lhes são fornecidos para que ela realize o encontro 

das pessoas com interesses complementares da forma o mais eficiente possível. Para tanto, 

utiliza-se de algoritmos que cruzam automaticamente os dados fornecidos pelos usuários. 

Ela também não aconselha a conclusão do contrato nem promove a conciliação dos 

interesses das pessoas que, por meio dela, se aproximam, o que é exigido no contrato de 

corretagem, nos termos do art. 723, do Código Civil, que determina: “O corretor é obrigado a 

executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente, todas 

as informações sobre o andamento do negócio”71. 

Desse modo, os tradicionais contratos relacionados ao conceito de intermediação de 

negócios não se aplicam ao caso em análise. O fato de não se adaptar a nenhuma das categorias 

previamente descritas no Código Civil não invalida de pronto os negócios jurídicos celebrados 

pelas plataformas digitais de economia compartilhada e seus usuários. Conclui-se que essas 

plataformas firmam contratos atípicos, assim definidos por Pontes de Miranda (1972a, p. 369) 

como: “Os negócios jurídicos atípicos, bilaterais ou plurilaterais, são aquêles que não podem 

ser insertos em contrato típico, ou em uniões de contratos típicos”. 

Esses contratos estão previstos no art. 425, do Código Civil, e, por força de liberdade de 

contratar, prevista no art. 421 e seguintes, do Código Civil, devem ser executados segundo sua 

função social e estar em consonância com os princípios de probidade e de boa-fé72, bem como 

observar a legislação aplicável à matéria. 

 
71 Além disso, o parágrafo único, do citado artigo, determina que: “Sob pena de responder por perdas e danos, o 
corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de 
valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência”. 
72 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé. 
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A partir dessas considerações, pode-se assim representar os contratos dentro do contexto 

da economia compartilhada: 

 

 
Figura 7 – Contrato atípico de intermediação 

 

Feitas essas considerações, passa-se à caracterização dos contratos atípicos ou 

inominados, ou seja, daqueles contratos que não estão especificamente regulados na legislação 

brasileira e que têm por objeto negócios jurídicos celebrados entre os contratantes. Nesse 

sentido, Orlando Gomes (2007, p. 119-120) afirma que: 

 

As relações econômicas habituais travam-se sob as formas jurídicas que, por sua 
frequência, adquirem tipicidade. As espécies mais comuns são objeto de 
regulamentação legal, configurando-se por traços inconfundíveis e individualizando-
se por denominação privativa. É compreensível que a cada forma de estrutura 
econômica da sociedade correspondam espécies contratuais que satisfaçam às 
necessidades mais instantes da vida social. Em razão dessa correspondência, 
determinados tipos de contrato preponderam em cada fase da evolução econômica, 
mas outros se impõem em qualquer regime, embora sem a mesma importância. Esses 
tipos esquematizados pela lei chamam-se contratos nominados ou típicos. Os que se 
formam à margem dos paradigmas estabelecidos – como fruto da liberdade de obrigar-
se – denominam-se contratos inominados ou atípicos. A expectativa dos litigantes de 
que as sentenças sejam fundadas em artigos de lei leva os juízes a forçar a inserção de 
figuras atípicas no esquema de contratos típicos, em vez de recorrerem aos princípios 
gerais do direito contratual. Essa tendência manifesta-se a pretexto de resguardar a 
certeza do direito, mas é condenável. (GOMES, 2007, p. 119-120) 
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Pode-se classificar o contrato atípico ou inominado de intermediação, firmado entre os 

usuários e a plataforma digital como: (i) bilateral ou sinalagmático, por determinar obrigações 

recíprocas para os contratantes decorrentes da manifestação de vontade de ambos; (ii) oneroso 

ou gratuito, a depender da previsão de pagamento ou não desse fee pelos usuários à plataforma 

digital; (iii) comutativo, por estipular, no momento da celebração, prestações certas e 

determinadas para cada um dos contratantes e em que a vantagem por um obtida corresponde 

ao sacrifício do outro; (iv) pessoal ou impessoal, por serem as obrigações assumidas em virtude 

desse contrato não necessariamente intuitu personae, mas podendo sê-lo; e (v) de duração ou 

instantâneo, a depender do tipo de execução do contrato, se perdura no tempo ou não. 

Sem dúvida, essa espécie contratual se destaca pelo fato de que constitui típico contrato 

de adesão, em que as cláusulas contratuais não são objeto de debate entre os contratantes. Os 

usuários aderem aos termos postos pela plataforma digital para que ela realize a intermediação 

entre aqueles que querem disponibilizar seus bens ou prestar serviços e aqueles que desejam ter 

acesso a esses bens ou serviços. Ou seja, o conteúdo desse contrato de intermediação é 

previamente estabelecido pela plataforma, não tendo os usuários a liberdade de com ela discutir 

suas cláusulas. 

Por fim, vale destacar que o art. 423, do Código Civil, determina que, havendo cláusulas 

ambíguas ou contraditórias no contrato de adesão, elas devem ser interpretadas favoravelmente 

ao aderente. E, de acordo com o art. 424, do Código Civil, consideram-se ainda “[...] nulas as 

cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio”. 

 

5.2.3. Os “contratos inteligentes” criados por blockchain 

 
Antes de analisar a figura dos contratos inteligentes (smart contracts), serão tecidas 

algumas considerações sobre a tecnologia de blockchain e sua importância no contexto da 

economia compartilhada. 

As tecnologias que decorrem do blockchain poderão alterar substancialmente como se 

concebe o mercado P2P. Por meio dele, os usuários deixam de ser a origem da oferta e se tornam 

intermediários que administram e controlam coletivamente o mercado. Usando essa tecnologia, 

o Bitcoin, por exemplo, é um sistema descentralizado de pagamentos P2P. 
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O funcionamento do blockchain pode ser explicado a partir de cinco princípios: (i) todos 

os dados são acessíveis pelas partes contratante, havendo simetria de informação; (ii) a 

comunicação ocorre, de fato, P2P, ou seja, entre as pessoas que pretendem disponibilizar seus 

bens ou prestar serviços e aquelas outras que demandam os bens ou serviços; (iii) apesar de 

todas as transações serem acessíveis para as partes contratantes, elas são identificadas por um 

endereço alfanumérico que os torna anônimos, preservando seus dados pessoais; (iv) os registros 

das transações são irreversíveis e não podem ser alterados; e (v) por se submeterem à lógica 

computacional, não se pode afirmar a impossibilidade de configuração dos algoritmos para 

gerarem transações automáticas. 

Desse modo, configura-se como tecnologia que se utiliza da criptografia para permitir a 

comunicação e interação anônima entre indivíduos, com base em uma estrutura descentralizada, 

imutável e absolutamente transparente. 

A estrutura de blockchain permite a descentralização da plataforma digital de forma 

segura, coordenando as atividades de grande número de usuários, que se organizam e se 

encontram sem a necessidade de um intermediário. Com base nessa tecnologia, são criadas 

organizações que conectam as pessoas, sem a necessidade de uma estrutura hierarquizada 

interna, dado que elas são geridas coletivamente por seus usuários. Nesse sentido, Primavera De 

Filippi (2017) afirma que: 

 

If we, as a society, really value the concept of a true sharing economy, where the 
individuals doing the work are fairly rewarded for their efforts, it behooves us all to 
engage and experiment with this emergent technology, to explore the new 
opportunities it provides and deploy large, successful, community-driven applications 
that enable us to resist the formation of blockchain giants. (DE FILIPPI, 2017) 

 

Elas não se confundem com o crowd-sourcing, em que os indivíduos contribuem para a 

organização, mas não se beneficiam do seu sucesso. A tecnologia de blockchain aproxima-se da 

noção de cooperativismo. 

Com base nessa tecnologia, emergem os contratos inteligentes que objetivam a sua 

execução imparcial, sem a necessidade de se confiar na parte contrária para que isso ocorra, e a 

retirada de intermediários desse processo de contratação entre pares. Desse modo, os contratos 

inteligentes executam o que determinam as cláusulas contratuais, independente de um 

intermediário para tanto ou da confiança entre os contratantes. 
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O contrato inteligente pode ser definido como o acordo entre duas ou mais partes acerca 

de uma obrigação futura que será cumprida de forma imparcial. Do ponto de vista jurídico, essa 

definição é absolutamente aberta, demasiadamente ampla, mas ao analisar essa nova modalidade 

contratual, percebe-se que nada além disso pode ser dito a respeito dele. 

Um dos problemas desse tipo de contrato é que ele depende de uma programação muito 

cuidadosa e pormenorizada, prevendo todas as consequências do descumprimento de qualquer 

de suas cláusulas, uma vez que possui execução automática, independentemente de um 

intermediário. Deve ser um tanto quanto complicado traduzir os princípios que regrem as 

relações jurídicas advindas de um contrato para a linguagem de programação. Como um 

programa de computador poderia sopesar as consequências do descumprimento de uma cláusula 

com o princípio da função social do contrato? 

O homem atribui valor aos signos, valora. E todas as consequências pelo 

descumprimento de uma cláusula de um contrato inteligente devem ser previstas e traduzidas 

para linguagem de programação. A dificuldade é que o programa não é capaz de valorar os fatos 

que traduzem esse descumprimento para que, a partir disso, imponha a consequência aplicável. 

É impossível para o programador prever todas as possíveis consequências ao redigir um contrato 

inteligente e disso decorre o risco de que seja imposta uma consequência indevida diante de uma 

exceção que não havia sido por ele prevista. 

Além disso, quando o contrato inteligente tem por objeto bens tangíveis, na prática, esses 

bens serão objeto de regulação pela jurisdição da circunscrição em que se encontrarem, 

determinado que se confie em alguém além daquele que criou o contrato. Afasta-se, nesse caso, 

a características primordial do contrato inteligente que é a descentralização e a desnecessidade 

de um terceiro que intermedeie a relação jurídica firmada em virtude dele. O aumento do nível 

de complexidade de análise e execução desse contrato inteligente, quando tenha por objeto bens 

tangíveis, diante desse contexto, é inequívoco. 

Os contratos inteligentes têm sido usados, tendo como objeto especialmente a exploração 

econômica de propriedade industrial e direitos autorais. Nesse caso, o pagamento normalmente 

é feito por meio de criptomoedas, como o Bitcoin, podendo ser firmado entre as pessoas 

aproximadas pela plataforma digital. 

A legislação brasileira, numa primeira análise não apresenta óbices à utilização desses 

contratos. Eles buscam fundamento de validade no art. 421, do Código Civil, que dispõe sobre 
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a liberdade contratual, e na desnecessidade de se adotar forma especial para a manifestação de 

vontade e celebração de negócio jurídico, prevista no art. 107, do Código Civil73. Contudo, eles 

devem ser usados com muito cuidado, observando essencialmente a necessidade de que a 

programação contemple, além das cláusulas, os específicos e razoáveis efeitos decorrentes de 

seu descumprimento e o máximo número possível de exceções à aplicação de sanções, 

especialmente daquelas consideradas mais graves. 

 

5.3. A importância da análise da Teoria dos Contratos para compreender os modelos de 

negócio baseados no conceito de economia compartilhada 

 

A Teoria dos Contratos fornece elementos para que se possa identificar as espécies 

contratuais utilizadas pelos modelos de negócio no contexto da economia compartilhada. A 

partir disso, considerando os contratos por eles celebrados, reconhecidos a partir das 

características estudadas e das definições dos conceitos mais relevantes, é possível verificar as 

relações jurídicas emergentes, bem como as obrigações postas cada um dos contratantes. 

É justamente isso que permite que se desenvolva um estudo tributário que não reproduz 

o que vem sendo feito até o momento, em que a tributação desses modelos de negócio vem 

sendo definida por analogia, a partir da análise de modelos de negócio pré-existentes, sem 

qualquer análise pormenorizada da atividade desenvolvida por esses novos modelos e dos 

contratos por eles celebrados. É preciso dedicar especial atenção ao estudo dos contratos para, 

somente em seguida, analisar a tributação e seus efeitos nesse contexto. 

Desse modo, propõe-se um método para compreender a tributação incidente sobre as 

atividades desempenhadas na economia compartilhada. Partir-se-á da estrutura desses novos 

modelos de negócio e dos contratos celebrados entre usuários das plataformas digitais e entre 

eles e as próprias plataformas, para, em seguida, examinar a consistência material do negócio 

jurídico, ou seja, como se dá o fluxo financeiro decorrente e só então poderá ser realizado o 

exame da tributação incidente. 

Isso torna a análise mais assertiva. Abandonam-se as analogias que enfraquecem os 

estudos por simplificarem demasiadamente as análises em prol da praticidade. E, ainda assim, 

 
73 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir. 
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não serão afastados por completo os problemas decorrentes da tecnologia ao interpretar os 

enunciados prescritivos, a partir dos quais se constrói a norma geral e abstrata que veicula a 

regra-matriz de incidência dos tributos, e os fatos que supostamente a ela se subsomem. 

As dificuldades decorrentes desses novos modelos de negócio que se utilizam 

preponderantemente da tecnologia para que desempenhem as atividades a que se propõe serão 

pormenorizadamente analisadas no Capítulo 7 deste trabalho. Para tanto, serão examinados os 

desafios postos à compreensão de cada um dos critérios da regra-matriz de incidência tributária. 

Antes disso, é preciso compreender o funcionamento desses modelos de negócio. 
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6. OS MODELOS DE NEGÓCIO DE ECONOMIA 

COMPARTILHADA 

 

Neste tópico do trabalho, analisar-se-ão os modelos de negócio que decorrem da ideia 

de economia compartilhada, a partir dos contratos por eles celebrados e do fluxo dos valores 

gerados por seus negócios. Para tanto, será examinada a figura do marketplace, extremamente 

relevante, dado que é tido como modelo básico adotado pelas plataformas digitais. Desse modo, 

as definições e classificações apontadas para o marketplace são absolutamente aplicáveis a todas 

as plataformas de economia compartilhada. 

 

6.1. A figura do marketplace 

 

O modelo de marketplace promove a agregação de provedores de uma categoria de bens 

ou de serviços ofertados. Quanto maior a fragmentação nessa ponta de provedores, maior será 

o valor percebido pela ponta da demanda. Isso tem como efeito a redução do custo de transação. 

Ademais, a geração de demanda agregada busca a oferta e outros atrativos oferecidos pelo 

modelo. 

O tráfego, ou seja, o volume de demanda é o maior ativo do marketplace, que centraliza 

a comunicação buscando a construção da confiança entre seus usuários. Nesse sentido, Thomas 

R. Eisenmann, Geoffrey Parker e Marshall W. Van Alstyne, em artigo publicado na Harvard 

Business Review em outubro de 2006, afirmaram que: 

 

Because of network effects, successful platforms enjoy increasing returns to scale. Users 
will pay more for access to a bigger network, so margins improve as user bases grow. 
This sets network platforms apart from most traditional manufacturing and service 
businesses. In traditional businesses, growth beyond some point usually leads to 
diminishing returns: Acquiring new customers becomes harder as fewer people, not more, 
find the firm’s value proposition appealing. (EISENMANN, PARKER, VAN 
ALSTYNE, 2006) 

 

O marketplace não se aplica exclusivamente aos modelos de negócio online. No mundo 

offline, esse modelo se identifica com a feira, o supermercado, a imobiliária ou o revendedor de 

veículo usado. No caso da feira, a oferta dos bens é feita, em geral, por pequenos produtores 

locais e a demanda virá do público em geral. Os supermercados funcionam como canal de 
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distribuição centralizado de fornecedores descentralizados e o público em geral busca por eles 

pela comodidade, oferta de produtos específicos e promoções. As imobiliárias constituem outro 

exemplo de marketplace offline. Os proprietários disponibilizam seus imóveis para locação ou 

venda por intermédio das imobiliárias em busca de demanda sincronizada e o público procura 

por elas pela oferta centralizada. Os revendedores de carros usados proporcionam para os 

proprietários desses veículos a capacidade de atrair tráfego e o público busca por eles também 

pela oferta centralizada. 

A tecnologia, inevitável como visto, potencializou enormemente o retorno desse modelo 

por proporcionar aumento do alcance geográfico e redução do custo de descoberta e dos custos 

de transação. Proporcionou também todos os efeitos de se ter dados estruturados, como maior 

rastreabilidade das transações, maior engajamento dos usuários, melhoria da qualidade desses 

encontros entre aquele que demanda e aquele que oferta74 e maior grau de personalização. 

O modelo de marketplace, enquanto proposta de valor para a ponta da oferta, gera 

aumento e sincronização da demanda, melhoria de meios de pagamento e logística, ferramentas 

para gestão de processos e serviços financeiros. Já para a ponta da demanda, gera agregação de 

oferta (one-stop shop), construção de confiança, conveniência especialmente relacionada ao 

check-out e à entrega, transparência de preços e potencialização da descoberta e matching. 

Busca-se, portanto, com os marketplaces gerar efeitos de rede, ou seja, com o aumento 

da demanda, é gerado mais valor para vendedores (supply-side increasing returns – SSIR) e 

com o aumento da oferta, mais valor para os compradores (demand-side increasing returns – 

DSIR). Quanto maior o número de vendedores e de compradores, maior o efeito de rede gerado. 

Nesse contexto, a escala é um fator crítico de sucesso. Cada incremento marginal de um 

lado do marketplace, seja ele da demanda ou da oferta, aumenta o valor percebido pelo outro 

lado. Além disso, o custo marginal de aquisição de clientes e fornecedores tende a decrescer 

com o aumento de escala. Normalmente as estratégias adotadas privilegiam crescimento ou 

rentabilidade, sendo um sacrificado em favor do outro. 

Um outro ponto relevante e que deve ser analisado se refere à criação de valor e à captura 

de valor. A medição da criação de valor é feita pelo gross marketplace value ou gross 

 
74 A expressão matching se refere a esses encontros de usuários que ofertam bens e serviços e aqueles que 
demandam esses bens e serviços por intermédio de plataformas digitais. 
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merchandise value (GMV) e a da captura é feita pelo take rate75, pelo fee ou pela comissão 

cobrada, que já foi mencionado anteriormente neste trabalho, quando analisadas as espécies 

contratuais mais comumente celebradas no contexto da economia compartilhada no tópico 5.2.2. 

A criação de valor, representada pelo GMV, é a principal alavanca de efeito de rede. É 

indicativo da tração do marketplace, mas não indica necessariamente a sua sustentabilidade no 

tempo. 

Já a captura de valor, relativa ao take rate por ele cobrado de seus usuários, pode gerar 

fricção e inibir efeitos de rede. Indica a rentabilidade do marketplace, mas não o seu crescimento 

ou escala. 

A composição do valor transacionado pode ser assim sintetizada: 

 

 
Figura 8 – Composição do total pago pelo comprador 

 

Conforme representado pelo esquema, o total pago pelo comprador se divide em GMV, 

que mede a criação de valor, pelo take rate e, por fim, pelo valor recebido pela parte vendedora. 

Vale ainda notar que, numa primeira fase do negócio, é preciso que se construa escala, 

ou seja, tráfego para o marketplace. Nesse momento, o GMV será muito superior ao take rate. 

A partir do momento em que se verifica a consolidação do negócio, o GMV tende a reduzir e o 

take rate, a aumentar, fazendo com que a receita própria do negócio cresça, o que pode ser 

representado pelo gráfico a seguir: 

 
75 Também pode ser entendido como porcentagem tomada na captura de valor. 
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Figura 9 – Relação entre GMV e take rate 

 

Desse modo, inicialmente para o negócio o crescimento do GMV é primordial, porque 

a prioridade é construir efeitos de rede. Toda fricção é nociva e, por isso, costuma-se postergar 

a implementação de cobranças significativas dos usuários a título de take rate. Nesse momento 

inicial, o marketplace terá muito GMV, mas pouco take rate e o tratamento tributário conferido 

poderá significar o sucesso ou o fracasso do negócio. 

No entanto, esses valores pagos pelo comprador não são as únicas fontes de receita do 

marketplace que possui outras receitas ditas acessórias por não estarem diretamente 

relacionadas à transação. Pode-se citar como exemplos a taxa de acesso muitas vezes cobradas 

por essas plataformas digitais, venda de seguros ou garantia estendida, serviços de logística, 

estocagem e entrega, taxa de processamento de pagamento feito via cartão de crédito, outros 

serviços financeiros, como adiantamento de recebíveis, gestão de capital de giro etc, ferramentas 

de gestão de clientes (costumer relationship management – CRM) ou marketing e 

posicionamento com publicidade. Assim como ocorre com o take rate, as receitas acessórias só 

ganham escala com o crescimento do GMV. 

Todas essas considerações se aplicam aos modelos de negócio de economia 

compartilhada que são construídos no formato de marketplaces. Intuitivamente, associa-se essa 

figura somente às operações de compra e venda com grandes fornecedores, mas com base em 

todas as considerações tecidas neste tópico do trabalho, fica claro que não é o tipo de contrato 

celebrado entre seus usuários que o caracteriza, mas a sua estrutura pensada para agregar 

provedores de uma categoria de bens ou de serviços ofertados e, por conseguinte, atrair usuários 
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que buscam por esses bens e serviços. Desse modo, sempre que se refere à plataforma digital 

nesse contexto, está-se tratando dos marketplaces de economia compartilhada. 

Sobre as plataformas digitais, Robin Chase (2015, p. 48) afirma que: 

 

No fim das contas, o propósito de uma plataforma é liberar o valor escondido na 
capacidade excedente mobilizando os ativos, o tempo, o conhecimento e a criatividade 
dos outros. Utilizar-se da capacidade excedente é um ato fundamentalmente 
colaborativo. É compartilhar. A plataforma é a mão estendida. É só metade do aperto 
de mão. (CHASE, 2015, p. 48) 

 

A outra metade é composta por seus usuários que disponibilizam seus bens tangíveis e 

intangíveis ou os serviços que podem prestar e aqueles outros que buscam por esses bens e 

serviços. É a combinação dos papéis da plataforma e dos usuários que essencialmente marca 

esses modelos de negócio de economia compartilhada. 

A partir disso, importa definir juridicamente a figura do marketplace, de que se utilizam 

no tópico a seguir. 

 

6.2. A definição das relações jurídicas estabelecidas pelo marketplace na economia 

compartilhada 

 

O marketplace atua, do ponto de vista jurídico, como um intermediário de outros 

negócios jurídicos celebrados por meio da plataforma digital. Ao intermediar, a plataforma 

digital se propõe a estar no meio de seus usuários, ou seja, ele busca encontrar aqueles com 

interesses os mais complementares possíveis, objetivando que os negócios por eles celebrados 

sejam satisfatórios para ambos. 

Os negócios jurídicos celebrados por seu intermédio normalmente se traduzem em 

compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta ou troca, comodato, cessão de direitos 

ou financiamento. O marketplace pode ainda intermediar a formação de contratos mistos que 

contemplam mais de uma dessas espécies contratuais em seu escopo. 

Como visto anteriormente, a plataforma digital firma com seus usuários contrato de 

intermediação. Trata-se de um contrato atípico ou inominado, porque não se enquadra em 

nenhuma das espécies contratuais típicas, relacionadas a essa atividade, quais sejam, comissão, 

mandato, representação comercial autônoma, agência ou corretagem. 
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A celebração de um contrato atípico ou inominado, nos termos do art. 425, do Código 

Civil, busca fundamento de validade na liberdade de contratar, prevista no art. 421, do Código 

Civil, devendo ser executado de acordo com a sua função social e estar de acordo com os 

princípios de probidade e boa-fé, além de observar a legislação aplicável. 

Esse instrumento se caracteriza como contrato de adesão, porque a plataforma digital 

(marketplace) não oportuniza a seus usuários a discussão sobre as cláusulas nele contidas. 

Além disso, vale notar que a plataforma firma com seus usuários, além do contrato de 

intermediação analisado, contrato de licença de uso de seu software, segundo o art. 9º, da Lei 

9.609/199876. Por meio desse contrato, ela, enquanto detentora dos direitos patrimoniais do bem 

imaterial, concede autorização para que seus usuários se utilizem do programa, normalmente 

em cópia código-objeto, estipulando os seus Termos de Uso. Esse contrato é celebrado quando 

os seus usuários fazem o download o programa em seus equipamentos eletrônicos e concordam 

com seus termos e é caracterizado pela gratuidade. O maior ativo do marketplace é o tráfego 

por ele gerado. Por isso, a cobrança pela licença de uso do seu software seria uma barreira para 

alavancar o tráfego e, por conseguinte, o GMV, num primeiro momento e o take rate, quando 

passar a buscar rentabilidade. 

 

6.3. Sobre classificar e como os marketplaces podem ser classificados 

 

Definir e classificar são operações lógicas que muito se parecem. O conceito de 

marketplace foi definido no tópico 6.1 deste trabalho. Agora, pretende-se apresentar algumas 

propostas classificatórias desses modelos de plataformas digitais. Contudo, antes disso, far-se-

ão algumas considerações sobre o porquê e para que classificar. 

 

6.3.1. Por que e para que classificar e recortar o mundo? 

 

Para compreender por que e para que classificar, é preciso, antes, definir o conceito do 

termo “classificar”. Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 124) o faz do seguinte modo: 

 
76 Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença. 
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal 
relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso. 
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Classificar é distribuir em classes, é dividir os termos segundo a ordem da extensão 
ou, para dizer de modo mais preciso, é separar os objetos em classes de acordo com as 
semelhanças que entre eles existam, mantendo-os em posições fixas e exatamente 
determinadas em relação às demais classes. (CARVALHO, 2015a, p. 124) 

 

Assim, entende-se o ato de classificar como dividir determinado conjunto em outros 

conjuntos menores, segundo critérios de seleção baseados em semelhanças e diferenças 

existentes entre os elementos do conjunto universo77, ou seja, do conjunto de elementos que 

serão repartidos, separados de acordo com esses critérios. Pode-se dizer ainda que classificar é 

designar um conjunto de subconjuntos, tal que a união entre eles revele o conjunto universo e a 

interseção entre eles seja um conjunto vazio. 

A classificação e a definição em muito se aproximam. A definição se refere à delimitação 

de determinado conceito, de determinada ideia78. A classificação se refere à divisão de 

determinado conjunto em outros conjuntos menores, segundo características similares. Segundo 

Lucas Galvão de Britto (2016, p. 319): 

 

Ao construir conjuntos classificamos. Ao explicar aquilo que nos permitiu isolar o 
objeto, erguendo as barreiras que lhe conferem unidade em meio à heterogeneidade do 
mundo, definimos. Definição e classificação são operações lógicas que muito se 
aproximam e, em certo sentido, coimplicam-se, como veremos adiante. Importa, nesse 
átimo, ver-lhes o traço comum: ambas são maneiras de que nossa consciência se vale 
para restringir a atenção apenas aos objetos que pretendemos lidar. É isso que Pontes 
de Miranda, em seu estilo perspicaz e conciso, escreve na singeleza de uma bem urdida 
frase “viver é recortar o mundo”. (BRITTO, 2016, p. 319) 

 

Mas por que tais operações se relacionam e até se coimplicam? Tanto a definição quanto 

a classificação objetivam reunir apenas os elementos que serão objeto de análise, separando-os 

 
77 O conjunto universo pode ser definido como a representação de todos os elementos existentes em dado contexto. 
78 Aqui é importante traçar a distinção de “termo”, “conceito” e “definição”. O termo é a parte física do signo, de 
onde parte a interpretação. O conceito é a ideia formada pelo intérprete a partir do termo. A definição, por sua vez, 
é a delimitação do conceito, dessa ideia, para que ambiguidades ou vaguidades que ele venha a deixar sejam 
superadas. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 126-127) afirma que: “[...] a boa classificação 
depende não só do processo de bem dividir o termo, mas, antes disso, de elaborarmos uma definição adequada de 
seu conceito. E definir é operação lógica demarcatória dos limites, das fronteiras, dos lindes que isolam o campo 
de irradiação semântica de uma ideia, noção ou conceito. Com a definição, outorgamos à ideia identidade, que há 
de ser respeitada do início ao fim do discurso”. 
Vale ressaltar que, muitas vezes, o termo não se encontra definido no texto. Pressupõe, então, que o emissor da 
mensagem o está utilizando para aludir a certos conceitos e não a outros. Refere-se a essa operação como 
“contextualização”. Ela ocorre quando se toma de empréstimo definições fixadas em outros textos para que se 
possa compreender o sentido de uma palavra. 
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dos demais. Ao definir, delimita-se o conceito, a ideia, sendo, assim, traçados seus contornos e 

eliminando ambiguidades ou vaguidades. Cria-se o conjunto dos elementos a serem 

examinados, classificando-os. 

Essa repartição do conjunto universo segundo critérios pressupõe a capacidade de análise 

e de julgamento de quem classifica. É preciso segregar os elementos, apontando aqueles estão 

contidos no subconjunto A e aqueles que estão contidos no subconjunto B, observado o critério 

eleito para repartir. Nesse sentido, prossegue Lucas Galvão de Britto (2016, p. 321): 

 

Classificar, sendo a operação que permite reunir em conjuntos certos elementos, 
pressupõe a habilidade de julgar, valorar, estimar, positiva ou negativamente, tais 
elementos segundo critérios. Pressupõe, portanto, a diferença: pode-se classificar ali 
onde exista espaço para julgar e somente pode haver um valor ali onde houver um 
desvalor ou, em termos de lógica clássica, onde, ao lado da proposição p, possa se 
verificar –p (não p). E, ainda, o fracionamento ou divisibilidade do todo submetido a 
esse julgamento (ainda que meramente em termos gnosiológicos, sem correspondente 
separabilidade no “correspondente natural”). O absoluto, se é que dele podemos falar 
algo, é inclassificável. (BRITTO, 2016, p. 321) 

 

Inúmeros critérios podem ser eleitos por aquele que classifica e as classes obtidas com 

essa repartição são bem diferentes a depender do critério adotado. Contudo, é preciso que aquele 

que classifica aja com coerência, observando os requisitos lógicos que devem orientar o seu 

trabalho. Desse modo, várias classificações do mesmo conjunto podem ser feitas, o que leva à 

afirmação de que inexiste classificação certa ou errada, mas úteis ou inúteis. 

A conotação e a denotação aqui podem ser usadas para explicar a relação dos elementos 

com suas respectivas classes e com os critérios estabelecidos para classificar. Nesse sentido, a 

conotação revela-se como os atributos do conceito ou as características que possibilitam a 

distinção de um conceito de outro. Já a denotação é o conjunto de elementos que se amoldam 

ao sentido atribuído a determinado termo, ou seja, trata-se da extensão do conceito. A relação 

entre conotação, denotação e a classificação pode ser assim estabelecida: 

 

Os elementos pertencem à classe na medida em que denotam as características por ela 
(classe) conotadas. De modo que é correto afirmar que o critério de pertinência a um 
dado conjunto consiste em ter uma certa característica (ou conjunto delas) ou não tê-
la, sem que haja terceira possibilidade. Uma classe, portanto, é um modo de falar sobre 
um conjunto de elementos, quer eles existam como coletividade, ou até mesmo quando 
não exista denotação alguma deles. Desse modo, pode existir classe sem a 
correspondente coletividade. (BRITTO, 2016, P. 327) 
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A partir dessas considerações, os marketplaces serão divididos em classes, segundo 

critérios para que se possa obter as classes relevantes para este estudo, especialmente para 

análise da tributação incidente sobre a renda, a receita e sobre o fornecimento de bens e serviços.  

 

6.3.2. Como os marketplaces podem ser classificados? 

 

Os marketplaces podem ser classificados segundo os seguintes critérios: (i) 

profundidade de integração; (ii) número de pontas; (iii) fluxo de valores; e (iv) objeto da 

transação. São eles critérios distintos utilizados para dividir o conjunto universo dos 

marketplaces em classes. 

Segundo a profundidade de integração, podem ser classificados como: 

(i) Superficiais (Web 1.0), que se utilizam de provedores apenas de leads ou contatos 

e não oferece qualquer tipo de suporte à transação, como feito pelo Getninjas79; 

(ii) Full-stack, em que buscam remover a fricção ao longo da transação e entregam 

a operação completa, ultrapassando apenas o encontro daquele que pretende 

ofertar seu bem ou serviço e daquele que pretende adquirir esse bem ou serviço. 

Conforme o critério do número de pontas, os marketplaces podem ser assim 

classificados: 

(i) Duas pontas, quando o marketplace conecta adquirentes dos bens e serviços e os 

fornecedores ou prestadores dos bens e serviços. Nesse caso, o pagador é também 

aquele que obterá o bem ou serviço, conforme demonstra a figura a seguir: 

 

 
Figura 10 – Classificação: Duas pontas 

 

(ii) Três pontas, em que na ponta da demanda, existe uma separação entre aquele que 

efetuará o pagamento e aquele que obterá o bem ou serviço. É comum nos 

 
79 Disponível em: http://bit.ly/3pzlvYC. Acesso em: 25/02/2020. 
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modelos de negócio business to business to costumer (B2B2C)80, que não são 

objeto deste estudo, como o Gympass for business, em que a empresa 

(adquirente) efetua o pagamento do plano do funcionário (beneficiário) e depois 

efetua o desconto do valor na folha de pagamento, conforme demonstra a figura 

abaixo: 

 

 
Figura 11 – Classificação: Três pontas 

 

Com base na consistência material do negócio jurídico, elege-se o critério do fluxo de 

valores, podendo ser os marketplaces classificados em: 

(i) Fluxo interno, em que o valor integral do GMV passa por dentro do marketplace 

e o take rate é abatido no momento do repasse do valor atribuído ao vendedor, 

como feito pela maior parte dos marketplaces no contexto da economia 

compartilhada, como Uber, Airbnb etc., o que pode ser representado pela figura 

a seguir: 

 

 
Figura 12 – Classificação: Fluxo interno 

 

(ii) Fluxo externo, em que o valor do GMV é direcionado àquele que oferta o bem 

ou serviço por intermédio do marketplace e o take rate é repassado ao 

 
80 Trata-se de conceito relativamente novo que se refere à forma como os modelos de negócio relacionados à 
tecnologia se efetivam, por meio da venda de bens ou prestação de serviço realizada de empresa para empresa e 
então para o cliente final em uma cadeia logística totalmente interligada. No entanto, essa ideia também se relaciona 
às vendas feitas por empresas que atuam no atacado e no varejo simultaneamente. No caso dos marketplaces, há a 
agregação de diferentes e-commerces para assegurar tráfego, ou seja, para aumentar oferta e demanda, ou seja, 
efeito de rede. 
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marketplace após a venda, como ocorre com BlaBlaCar e pode ser assim 

representado: 

 

 
Figura 13 – Classificação: Fluxo externo 

 

Essa classificação é relevante do ponto de vista tributário, porque a análise do fluxo 

financeiro determina como deverá ser entendia a tributação incidente sobre a receita auferida 

pelo marketplace. 

De acordo com o critério do objeto da prestação, eles podem ser assim classificados: 

(i) Marketplaces de serviços, que são de difícil comoditização e em que a 

importância da avaliação dos usuários (rating) é muito relevante para transmitir 

confiança a outros usuários e, por conseguinte, provocar com isso, aumento de 

tráfego. É o que ocorre com os markeplces de transporte, como Uber, Cabify, 

Lady Driver e 99 Pop, além do BlaBlaCar, de beleza como Make You e Singu, 

além daqueles outros de serviços diversos; 

(ii) Marketplace de bens, que podem ser tangíveis ou intangíveis, possui, em regra, 

proposta de valor mais comoditizada81, sendo o componente da experiência do 

adquirente mais restrito, como Enjoei, Dress-and-go Share, Livralivro, 

Trocajogo, Tem Açúcar, dentre outros. 

Pode-se sintetizar os critérios e as classes obtidas a partir de sua utilização da seguinte 

forma: 

 
81 A ideia de comoditização se relaciona à padronização dos bens e serviços, o que leva à determinação do preço 
pela oferta e demanda globais. Dada a homogeneidade desses bens ou serviços, não é possível discernir a origem 
do produtor ou prestador. 
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Figura 14 – Síntese da classificação 

 

Os subconjuntos obtidos a partir da classificação com base em um critério podem 

também ser subdivididos em outras classes. Desse modo, as classes apresentam-se como 

gêneros que serão, de acordo com os critérios eleitos, divididas em espécies, ou seja, em 

subclasses. As subclasses estão, portanto, contidas nas classes, que, por sua vez, estão contidas 

no conjunto universo. 

Diferente é a relação que os elementos estabelecem com as classes. Eles pertencem a 

determinada classe ou subclasse. Ou seja, os elementos estabelecem relação de pertencimento 

com suas classes e não de continência, o que caracteriza a relação entre conjuntos.  

Prosseguindo a classificação adotada, segundo o critério do objeto da prestação, tem-se 

a formação de duas classes: marketplaces de serviços e marketplaces de bens. Esta classe pode 

ainda ser subdividida de acordo com o critério da tangibilidade desses bens em: 

(i) Marketplace de bens tangíveis, ou seja, aqueles bens corpóreos, perceptíveis 

pelos sentidos, e que têm existência física, concreta, tais como roupas alimentos, 

veículos, bens imóveis etc. 

(ii) Marketplaces de bens intangíveis, que são aqueles que assim se caracterizam por 

serem incorpóreos, imateriais. Tácio Lacerda Gama (2012, p. 1244) definiu 
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“intangíveis” como: “[...] os bens ou direitos que não possuem substância física 

(incorpóreos), muito embora tenham valor e gerem consequências jurídicas, 

podendo constituir o objeto de relações jurídicas”. Eles correspondem 

normalmente aos direitos sobre determinados bens, como propriedade 

intelectual, direitos autorais, software etc. Eles não podem ser objeto de contrato 

de compra e venda. Diferem-se esses bens dos serviços, porque não se referem a 

um fazer humano, em favor de terceiro, mediante remuneração e regido pelo 

Direito Privado, definição que será profundamente analisada no tópico 7.1.3 

deste trabalho 

Essa classificação quanto à tangibilidade do objeto pode ser assim sistematizada: 

 

 
Figura 15 – Subclasses de marketplace de bens 

 

Uma última observação deve ser feita: Alguns elementos podem pertencer a dois 

conjuntos simultaneamente, ao verificar-se a operação de intersecção. Ela opera efeitos na 

classificação dos marketplaces de acordo com o objeto da prestação, sendo que a intersecção 

entre as classes “marketplaces de serviços” e “marketplaces de bens” resulte numa nova classe 

que congrega características de ambas, a que se denomina “marketplaces mistos”, como ocorre 

com o Airbnb que, em sua plataforma oferece a locação de bens imóveis e a prestação de 

serviços em geral, chamadas de “experiências únicas e autênticas”, o que pode ser assim 

representado graficamente: 
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Figura 16 – Marketplaces mistos 

 

Nos marketplaces mistos, há pessoas que disponibilizam seus bens tangíveis ou 

intangíveis e outras que prestam serviços diversos. Por intermédio dessas plataformas, podem 

ser celebrados contratos que tenham apenas por objeto esses bens, contratos que tenham por 

objeto prestações de serviços ou, ainda, os chamados contratos mistos. Como visto, neles pode 

haver uma compra e venda associada a uma prestação de serviço, uma prestação de serviço 

associada a uma locação, uma compra e venda associada a uma locação, uma prestação de 

serviço associada a uma permuta ou troca, além da celebração de contratos atípicos. 

Desse modo, aplicado o critério do objeto, os marketplaces podem ser divididos em duas 

classes: marketplaces de serviços e de bens. Esta pode ser dividida em subclasses, de acordo 

com o critério da tangibilidade, em marketplaces de bens tangíveis e de bens intangíveis. Por 

fim, verifica-se que nas classes de bens e serviços, pode haver marketplaces que apresentam 

elementos de ambas, revelando, pois, na intersecção dessas classes os marketplaces mistos. 

 

6.4. Os marketplaces de economia compartilhada 

 

 Serão analisados aqui alguns modelos de negócio de economia compartilhada, a partir 

da classificação dos marketplaces quanto ao seu objeto (serviços ou bens) e quanto à 

tangibilidade dos marketplaces de bens. Para efeitos didáticos, o marketplace misto, resultante 

da operação de interseção anteriormente descrita, Airbnb será analisado na categoria “serviços” 

e, posteriormente, na categoria “bens tangíveis”.  marketplaces mistos. Além disso, verificar-

se-á que a classificação quanto à consistência material do negócio jurídico, ou seja, do fluxo 
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financeiro, revela a existência de duas classes: marketplaces com fluxo interno e com fluxo 

externo. 

 A escolha dos modelos de negócio que serão abaixo analisados não se deu 

aleatoriamente. Foram selecionados marketplaces que tivessem, dentro da mesma classe, 

especificidades que pudessem resultar em observações interessantes e que causassem impacto 

na análise da incidência tributária sobre as atividades por eles desenvolvidas. 

Verificar-se-ão, a seguir, os contratos por eles celebrados e o fluxo de valores nesses 

modelos de negócio para que, no Capítulo 8 deste trabalho, se possa analisar a tributação 

incidente sobre as atividades por eles desenvolvidas. 

 

6.4.1. O compartilhamento de serviços 

 

Essa classe resulta da classificação dos marketplaces quanto a seu objeto. Entende-se 

serviço, nesse contexto, como o desempenho de atividade humana que gere utilidade para 

outrem, regulada pelo Direito Privado, mediante remuneração, conforme definido por Aires F. 

Barreto (2018, p. 43). Trata-se, portanto, de uma fazer humano desenvolvido em favor de um 

terceiro, ou seja, traduz-se numa obrigação de fazer, conforme definida pelo Direito Civil. Sobre 

essa definição, serão tecidas maiores considerações no tópico 7.1.3 deste trabalho. O contrato 

que estipula essa obrigação pode ou não ser intuitu personae, ou seja, pode se caracterizar pela 

pessoalidade ou pela impessoalidade na sua execução. 

Os marketplaces de serviços assim considerados são denominados online-to-offline 

(O2O), porque conecta tomadores e prestadores, que efetivamente executarão o contrato que os 

vincula offline, em se tratando desse fazer humano. 

Como dito anteriormente, eles são de difícil comoditização, ou seja, de difícil 

padronização. Neles a importância da avaliação dos usuários (rating) é muito relevante para 

transmitir confiança a outros usuários, implicando inclusive na exclusão de alguns prestadores 

de serviço da plataforma. 

Feitas essas considerações, serão analisados os modelos de negócio de economia 

compartilhada que objetivam a prestação de serviços distintos: transporte, serviços de beleza e 

serviços em geral. 
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6.4.1.1. O compartilhamento do serviço de transporte 

 

Considerando que a economia compartilhada decorre da existência de detentores de 

ativos que desejam compartilhá-los com terceiros e de consumidores que desejam utilizar tais 

ativos e que essas pessoas serão conectadas por meio de uma plataforma, o Uber é nada mais 

do que uma instância desse conceito. Ele promove a reunião de detentores de veículos e de 

consumidores de transportes por meio de um aplicativo. 

Quando Travis Kalanick e Garrett Camp tiveram dificuldades para conseguir um táxi em 

Paris numa tarde de neve em 2009, jamais imaginariam que a ideia de criar um aplicativo de 

compartilhamento de veículos chegaria tão longe. Trata-se de plataforma presente em 633 

cidades do mundo em 65 países, que começou como um aplicativo para solicitar carros pretos 

premium e passou a pretender alterar a logística das cidades em todo o mundo. Para os 

motoristas, representa uma forma flexível de ganhar dinheiro; para as cidades, o fortalecimento 

da economia local, além do uso mais consciente das vias e acessos, por meio do 

compartilhamento de veículos. Para que se tenha uma ideia da força do Uber, a plataforma 

registra mais de 75 milhões de usuários no mundo e gera aproximadamente 15 milhões de 

viagens por dia. Em 2017, alcançou a marca de quatro bilhões de viagens no mundo. 

O Uber oferece uma plataforma que conecta os motoristas parceiros aos passageiros que 

buscam uma viagem rápida, segura e descomplicada. Constitui-se como opção de mobilidade 

nas grandes cidades e possibilita a geração de trabalho e renda para os motoristas parceiros. 

Entretanto, destaca que não se trata de uma empresa de transporte nem emprega motoristas. É 

uma empresa de tecnologia criada para conectar motoristas e passageiros. Também não é um 

aplicativo de táxi, atividade especificadamente regulamentada e que deve atender às exigências 

postas para o seu desenvolvimento. Não constitui serviço de carona paga ou remunerada nem 

mantém frota de veículos. Cabify82 e Lady Driver83 são outras plataformas que atuam da mesma 

forma que o Uber84. 

 
82 Realiza o transporte de passageiros nos mesmos moldes do Uber. 
83 Tanto tomadores quanto prestadores de serviços são mulheres nesse caso. Essa é a única peculiaridade em relação 
ao Uber. 
84 Analisa-se aqui apenas o Uber transporte de passageiros, sem adentrar a outras funcionalidades que a plataforma 
propicia: Uber Eats (sobre o que serão tecidas algumas considerações no tópico 6.4.3 deste trabalho), locação de 
patinetes, de bicicletas, Uber Auto (locação de tuctucs) e o Uber Air. Muitos desses produtos, ainda não estão 
disponíveis no Brasil. 
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Por outro lado, a plataforma 99 opera alguns modelos distintos. Ao realizar o 

compartilhamento de veículos de particulares no modelo 99 Pop, equipa-se ao Uber, sendo a 

ele aplicável às conclusões ali adotadas. Todavia, ao intermediar o serviço de táxi, realiza a 

mesma atividade que anteriormente era desenvolvida por cooperativas de táxi, modelo de 

negócio tradicional apenas repaginado pela tecnologia e que não está relacionado ao 

compartilhamento, como definido no Capítulo 4 deste trabalho. Por isso, 99 Táxi não é objeto 

de análise desta análise. 

Buser é outro modelo de negócio que se enquadraria na definição de economia 

compartilhada, por oferecer o fretamento colaborativo de ônibus, com o preço da passagem 

variando de acordo com o número de pessoas interessadas no mesmo trajeto. Todavia, ele não 

propicia o encontro de pessoas físicas, não se enquadrando como modelo P2P. Ainda assim, 

algumas considerações sobre o modelo são relevantes para este trabalho. 

A Buser foi criada em 2016, quando Marcelo Abritta precisava levar 30 familiares de 

Minas Gerais a Arraial da Ajuda para o seu casamento. A opção de fretamento de um ônibus de 

48 lugares exclusivamente para seus familiares, considerando o número de dias que ficaria 

parado em Arraial da Ajuda, era inviável e, por isso, mostrava-se mais vantajosa a compra de 

passagens da única empresa que fazia o trajeto. 

 Marcelo Abritta continuou pensando no problema mesmo após seu casamento, dado que 

viajava regularmente de ônibus de São Paulo, onde mora, para Belo Horizonte, para visitar seus 

familiares. Se encontrasse um grupo de pessoas que fizesse o mesmo trajeto, o fretamento seria 

mais barato do que a opção de compra de passagens de linhas regulares e, ao final de um ano, 

representaria uma economia significativa para aqueles que usassem o serviço. 

 Ele desenvolveu a ideia juntamente com Marcelo Vasconcellos e a Buser nasceu em 

junho de 2017 como uma página no Facebook. Em menos de 30 dias, sem qualquer investimento 

em marketing, a página alcançou dez mil seguidores, mas a primeira viagem programada para 

julho do mesmo ano não chegou a acontecer por uma restrição judicial que lhes foi imposta. Em 

setembro, por ter chamado a atenção de fundos de investimento para startups, a Buser fechou a 

primeira rodada de investimentos junto a fundos como Canary, Yellow Ventures e Fundação 

Estudar. 
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 A Buser objetiva ligar pessoas com o interesse comum de viajar para determinado 

destino em determinada data. Juntas, essas pessoas contratam o serviço regular de fretamento 

de ônibus, rateando os custos. 

 E como a Buser é remunerada? Ela faz parcerias com empresas de fretamento de ônibus 

para ofertar seus serviços. Todas as empresas parceiras são regulares e autorizadas a prestar o 

serviço de transporte de passageiros pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

Essas empresas também se responsabilizam pela qualidade dos veículos contratados que devem 

preencher vários requisitos de qualidade, tais como idade e histórico de manutenção, para que 

possam fazer parte da Buser. 

 No que a Buser se diferencia da Uber? A Uber conecta passageiros, pessoas físicas, a 

motoristas, pessoas físicas, que ofertam o serviço de transporte. A Buser, por outro lado, conecta 

empresas de transporte com veículos e motoristas dela empregados com capacidade ociosa e 

passageiros que buscam por esse serviço com preços mais acessíveis. Assim, o principal 

elemento que estabelece a diferença entre esses modelos de negócio está na ponta prestadora do 

serviço, que, no caso da Buser, é pessoa jurídica e no caso do Uber, pessoa física. 

 Essas plataformas digitais (Uber, Cabify, Lady Driver e 99 Pop) ligam prestadores de 

serviço de transporte de passageiros com os tomadores desses serviços. Inequivocamente há 

aqui um contrato de prestação de serviço de transporte. Além disso, esses prestadores de serviço 

firmam com as plataformas digitais contrato de intermediação para que ela realize o encontro 

entre prestadores e tomadores desse serviço. Essas relações foram, a seguir esquematizadas: 

 
Figura 17 – O compartilhamento do serviço de transporte 
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Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre prestador e tomador do serviço é regida 

por contrato de prestação de serviço de transporte. Já a relação havida entre esses e a plataforma 

digital é ditada pelo contrato atípico ou inominado de intermediação. Nos casos dos 

marketplaces de transporte anteriormente mencionados, o fluxo financeiro é interno. O tomador 

do serviço paga à plataforma o valor pelo serviço de transporte, que pode ter preços dinâmicos, 

com o intuito de equilibrar oferta e demanda. Ela desconta desse valor o fee cobrado pela 

intermediação e repassa o restante para o prestador do serviço. 

Nas hipóteses em que o prestador do serviço pode receber o pagamento em dinheiro ou 

por cartão de crédito fora da plataforma digital, como acontece no Uber, 99 Pop, Lady Drive, 

esses valores são considerados um adiantamento do montante devido pela plataforma ao 

prestador de serviços. Ao final de determinado período, esse acerto é feito e dos valores 

repassados ao prestador pelos serviços de transporte prestados, é descontado esse adiantamento. 

Ainda dentro do compartimento de serviços de transporte, algumas considerações sobre 

o BlaBlaCar são necessárias. A plataforma digital conecta pessoas que querem dar carona e 

outras que buscam por caronas. Conforme seus “Termos e condições”85, o usuário busca pelo 

destino e por onde pretende sair e a plataforma indica pessoas que farão esse trajeto. Ele, então, 

reserva, por meio da plataforma a carona, mediante pagamento de determinado valor 

denominado “passe” e que se caracteriza como o fee cobrado por ela pela intermediação 

realizada. Pelo serviço de transporte, efetua o pagamento diretamente ao motorista. 

Sendo assim, a plataforma firma com o passageiro contrato atípico ou inominado de 

intermediação, pelo que cobra o fee chamado “passe” nesse caso. Com o motorista, o passageiro 

celebra contrato de prestação de serviço de transporte, pagando-lhe diretamente pelo serviço 

prestado, o que caracteriza o fluxo financeiro externo. 

A BlaBlaCar também anuncia assentos de ônibus para as linhas que operam 

determinados trechos. No entanto, nesse caso, ainda que esteja viabilizando a utilização de 

capacidade ociosa, a operação não se subsome ao conceito de compartilhamento por não possuir 

aquele elemento imprescindível para caracterizá-la: tratar-se de modelo P2P. 

 

 

 
85 Disponível em: http://bit.ly/3aY8nbB. Acesso em: 08/03/2020. 
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6.4.1.2. O compartilhamento de serviços de beleza 

 

 Make You é um marketplace de serviços de beleza prestados em domicílio86. Ela foi 

criada em 2016 por João Hannud, Erich Progin e André van Dijk com o objetivo de ser uma 

plataforma digital que conectasse prestadores e tomadores desses serviços, que buscam 

comodidade e não querem se deslocar para ter acesso a eles. 

A plataforma digital liga tomadores e prestadores de serviço de maquiagem, penteados, 

unhas, sobrancelhas e massagens. Contudo, além do contrato atípico ou inominado de 

intermediação, ela, de fato, presta serviço de seleção, treinamento e certificação dos prestadores 

de serviço, pelo que não há cobrança. A seleção compreende as seguintes etapas: (i) curadoria 

de currículo e portifólio de cada prestador; (ii) entrevistas comportamentais realizadas 

presencialmente; (iii) teste de atendimento na prática para que seja avaliada a qualidade técnica 

dos serviços daquele prestador. Aprovado, o prestador passará por treinamento teórico com 

profissionais renomados e consultoria de beleza, conduta e etiqueta. Somente então o prestador 

será certificado e passará a figurar no catálogo de prestadores da plataforma digital. 

O tomador entra na plataforma, seleciona os serviços que pretende contratar, a data e 

horário para que sejam prestados e o prestador de sua preferência, com quem firmará o contrato 

de prestação de serviço. Nesse caso, a pessoalidade caracteriza o contrato, uma vez que o 

tomador escolhe o prestador que lhe atenderá. 

Há outros marketplaces de beleza que conectam tomadores e prestadores desses 

serviços, como Singu87, que, além da intermediação, prestam serviço de seleção e treinamento 

de seus prestadores. 

A Singu é a maior plataforma digital de serviços de beleza delivery do país. Por meio 

dela, é possível contratar os serviços de manicure, massagens, depilação e escovação para 

cabelos. Contudo, nesse caso, o contrato de prestação de serviço não é firmado intuitu persone, 

porque o tomador não pode escolher o prestador de sua preferência. Excepcionalmente, há a 

 
86 Analisa-se aqui apenas a Make You, enquanto plataforma que se subsome à definição do conceito de economia 
compartilhada, sem examinar a loja de produtos de beleza que a plataforma mantém online, chamada MYstore 
(Disponível em: http://bit.ly/3hAVDst. Acesso em: 25/02/2020), uma vez que a análise de vendas online sem 
correlação com a ideia de compartilhamento não é objeto deste trabalho. 
87 Disponível em: http://bit.ly/3n1zKUB. Acesso em: 25/02/2020. 
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possibilidade de fazê-lo, mediante o pagamento de um valor adicional. Nesse caso, o contrato 

se caracterizaria pela pessoalidade. 

Além disso, por seu intermédio é possível realizar uma contratação emergencial, com a 

chegada do prestador de serviço ao endereço indicado pelo tomador em 40 minutos e a cobrança 

de um valor adicional pela urgência. A Singu utiliza-se de precificação dinâmica com o intuito 

de equilibrar oferta e demanda. 

As considerações precedentes podem ser assim sistematizadas: 

 

 
Figura 18 – O compartilhamento de serviços de beleza 

 

 No caso desses marketplaces de beleza, há inequivocamente a celebração de um contrato 

de prestação de serviço entre tomador e prestador. Além disso, o contrato celebrado entre 

prestador e a plataforma digital normalmente é misto, tendo por objeto a intermediação, para 

que ele seja conectado ao tomador, e o serviço de seleção e treinamento prestado pela 

plataforma. Ou seja, o mesmo instrumento contratual, de adesão, prevê a intermediação e essa 

prestação de serviço de seleção e treinamento. 

 Nesse ponto, vale nota que essa afirmação é válida para os marketplaces que foram aqui 

analisados. No entanto, não há qualquer óbice à celebração de contratos coligados, ou seja, dois 

instrumentos autônomos, tendo um como objeto a intermediação e outro, a prestação de serviço 

de seleção e treinamento. 
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 O fluxo de todos os valores nesse modelo de negócio é interno, inclusive aqueles valores 

relacionados ao montante cobrado pela urgência, preço dinâmico para equilibrar oferta e 

demanda ou valor adicional pela escolha de profissional para execução do serviço. O tomador 

do serviço efetua o pagamento à plataforma que retém o fee e repassa o montante pago com o 

fee descontado para o prestador. 

 

6.4.1.3. O compartilhamento de serviços em geral 

 

Outro modelo que merece ser mencionado quanto ao compartilhamento de serviços é o 

Airbnb, que além da atividade de estadia que será analisada no tópico 6.4.2.1.3 deste trabalho, 

oferece o que chama de “experiências únicas e autênticas”. Conforme explicado anteriormente, 

o Airbnb configura modelo de marketplace misto, ou seja, possui elementos relacionados ao 

fornecimento de bens e a prestação de serviço. Entretanto, para fins meramente didáticos, sua 

análise foi segregada, de acordo com os negócios jurídicos celebrados por seus usuários: 

prestação de serviço ou locação. 

Essas “experiências únicas e autênticas” consistem em atividades guiadas por anfitriões 

locais, relacionadas à culinária, animais, aventuras e ou aulas teóricas e práticas, passeios 

guiados, fotografias, degustações de comidas e bebidas locais etc. O Airbnb reserva essas 

experiencias de forma apartada da estadia, constituindo outra atividade da plataforma, 

completamente segregada daquela. 

Nesse caso, o anfitrião prestador de serviço celebrará com o tomador contrato de 

prestação de serviço e com a plataforma digital, contrato atípico inominado de intermediação, 

que pagará à plataforma fee de 20% (vinte por cento). Essas relações podem ser assim 

esquematizadas: 

 



125 
 

 
Figura 19 – Airbnb: compartilhamento de serviços em geral 

 

 Ao oferecer as chamadas “experiências únicas e autênticas”, o Airbnb liga prestadores 

de serviços em geral a tomadores que buscam por esses serviços, sendo essas pessoas ligadas 

por um contrato de prestação de serviço marcado pela pessoalidade. A plataforma digital 

intermedia a relação entre anfitrião prestador e tomador do serviço pelo que cobra o fee de 20% 

(vinte por cento) do valor da prestação. 

 O fluxo financeiro é interno. O tomador paga pelo serviço à plataforma que desconta o 

fee e repassa a diferença entre o valor pago e o descontado ao anfitrião prestador do serviço. 

 Outro modelo de negócio por meio do qual é possível contratar serviços e que se refere 

a eles como “experiências” é o Dinneer for Friends88. O marketplace se define como uma 

comunidade global de pessoas apaixonadas por gastronomia e por novas experiências e liga 

pessoas interessadas em aulas de gastronomia ou refeições personalizadas com outras que 

ministram esses cursos ou preparam essas refeições, que são servidas na casa daquele que as 

oferece. Desse modo, o anfitrião, que ministra cursos ou prepara as refeições, celebra com a 

plataforma digital contrato de intermediação, pelo que ela retém fee de 10% (dez por cento) dos 

pagamentos efetuados por aqueles que contratam essas experiências. Por outro lado, os usuários 

da plataforma que buscam por esses serviços e que os oferece firmam entre si contrato de 

prestação de serviço. 

 

 
88 Disponível em: http://bit.ly/2XkrvZh. Acesso em: 07/01/2021. 
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6.4.1.4. Getninjas e os modelos de classificados online que não constituem compartilhamento 

 

 Getninjas é a maior plataforma de anúncios classificados de prestadores de serviços em 

geral da América Latina. Ela foi fundada em 2011, por Eduardo L’Hotellier, tendo recebido até 

o momento mais de R$ 47.000.000,00 em aportes de fundos como Monashees, Kaszek e Tiger 

Group. A Getninjas está presente em amis de 3.000 cidades brasileiras e conta com mais de 

500.000 prestadores de serviços cadastrados, registrando mais de 2.000.000 de pedidos ao ano. 

A plataforma digital anuncia prestadores de serviços de assistência técnica, 

educacionais, automotivos, consultorias em geral, design e tecnologia, de moda e beleza, de 

saúde, domésticos e para reformas e eventos. O tomador seleciona o serviço de seu interesse, 

recebe até quatro orçamento de prestadores cadastrados na plataforma e escolhe o melhor 

orçamento, negociando diretamente com o prestador. Exatamente, por isso, esse contrato de 

prestação de serviço, firmado entre prestador e tomador, caracteriza-se como sendo pessoal e 

não tem qualquer interveniência da plataforma de anúncios. 

A Getninjas não intervém na negociação nem na execução do serviço contratado. 

Inclusive, ela aponta no item 1.3, de seus Termos de Uso, que atua “na qualidade de classificado 

de Serviços”89. Ela é remunerada pelo modelo de leads, o que reforça essa ideia. Por meio dele, 

os prestadores, para fornecerem orçamento pela prestação de serviço buscada pelos tomadores 

na plataforma digital, devem pagar “moedas”. Desse modo, o prestador deve adquirir junto a 

Getninjas um número de “moedas” e para fornecer orçamentos aos tomadores, deverá pagar 

uma quantia determinada em “moedas”, independentemente de ser o serviço que ele presta 

efetivamente contratado pelo tomador ou não.  

Essas “moedas” adquiridas virtualmente servem para que as funcionalidades da 

plataforma digital possam ser acessadas pelos prestadores de serviços e, por conseguinte, o 

orçamento possa ser feito e enviado para os tomadores. O preço dessas “moedas” sofre variação 

de acordo com o local da prestação e tipo de serviço. Além disso, a Getninjas adota o preço 

dinâmico para maximizar seu retorno90. 

 
89 Disponível em: http://bit.ly/3pzlvYC. Acesso em: 25/02/2020. 
90 O preço dinâmico aqui não é adotado para equilibrar oferta e demanda, como é feito pelas plataformas digitais 
de transporte e de beleza anteriormente mencionadas. Nelas, esse valor adicionalmente cobrado é em parte 
repassado ao prestador do serviço. Aqui isso não ocorre. O preço dinâmico é adotado para maximizar o retorno da 
própria plataforma. 
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As “moedas” cobradas pela plataforma digital se referem à aquisição de leads, ou seja, 

de um possível cliente. Eles constituem a manifestação de interesse de determinada pessoa no 

bem fornecido ou no serviço prestado por outra. Na situação analisada, elas demonstram que o 

tomador de serviço não é um mero visitante da plataforma digital. Ele efetivamente busca por 

um serviço e tem por objetivo firmar um contrato de prestação de serviço com o prestador, que, 

ao dispender “moedas”, tem acesso aos dados do serviço buscado pelo tomador, podendo, então, 

enviar-lhe um orçamento e com ele negociar a prestação de serviço. 

 O tomador celebra com o prestador contrato de prestação de serviços e a plataforma é 

contratada pela modalidade de contrato de prestação de serviço de veiculação de anúncios 

classificados. O fato de ser remunerada por “moedas”, que se referem à contraprestação pela 

aquisição de leads, reforça a natureza do contrato firmado com a plataforma, sendo esse o 

modelo mais comum de contratação de anúncios pela internet. Ademais, se o prestador de 

serviço for pessoa jurídica, essa despesa deveria ser classificada como despesa de marketing, 

sobre o que será tratado especificamente no tópico 7.4.3 deste trabalho. 

 O marketing digital difere-se da publicidade dos outdoors e da TV, que atinge uma 

multidão de pessoas independentemente dos interesses ou vontades que elas manifestam. A 

política de leads utilizada para anúncios classificados digitais é precisa, havendo a atribuição 

específica dos valores dispendidos com sua aquisição e atinge os tomadores que buscam 

especificamente pelos serviços prestados. Trata-se de uma forma de qualificação de um contato, 

ou seja, o tomador acessa a plataforma digital e manifesta seu interesse na prestação de 

determinado serviço. A plataforma encaminha o contato e a descrição desse interesse para 

possíveis prestadores que adquiriram leads, pagando “moedas” por eles. Sendo assim, o 

pagamento é feito para que esse prestador seja conectado ao tomador, podendo, então, com ele 

negociar diretamente. 

A operação do Getninjas pode ser assim esquematizada: 
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Figura 20 – Getninjas: prestação de serviço de veiculação de anúncios classificados 

 

 Nesse caso, o tomador celebra contrato de prestação de serviço diretamente com o 

prestador, sem a interveniência da plataforma digital, pagando a ele diretamente pelo serviço 

prestado. O prestador celebra com a plataforma digital contrato de prestação de serviço de 

veiculação de anúncios classificados, pagando por esse serviço “moedas”, ou seja, ele adquire 

leads. Pode-se, então, dizer que a venda de leads é uma forma de monetizar o negócio. 

 

6.4.2. O compartilhamento de bens 

 

A classe resultante da classificação dos marketplaces como marketplaces de bens reúne 

os elementos que não constituam um fazer humano, qualificado como serviço, ou seja, que gere 

utilidade para outrem, regulada pelo Direito Privado, mediante remuneração, conforme definido 

por Aires F. Barreto (2018, p. 43). 

Os modelos de negócio que serão analisados a seguir buscam ligar pessoas que querem 

fornecer seus bens tangíveis e intangíveis a outras que pretendem utilizá-los. Considerando que 

se trata de marketplaces relacionados à ideia de compartilhamento e, por conseguinte, de 

redistribuição, reciclagem e sustentabilidade, os bens devem ser usados ou disponibilizados para 

aproveitamento de sua capacidade ociosa. 
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Foram selecionados marketplaces que estabeleçam diferentes formas de contratação 

para que a análise especialmente da tributação incidente contemple um maior número de 

possibilidade, ante a diversidade de situações fáticas e estruturação desses modelos de negócio. 

 

6.4.2.1. O compartilhamento de bens tangíveis 

 

 Como definido anteriormente, bens tangíveis são aqueles bens corpóreos, ou seja, 

aqueles bens que podem ser percebidos pelos sentidos e que tem existência física, concreta. 

 No contexto da economia compartilhada, a realização de negócios jurídicos que tenham 

como objeto bens tangíveis ressalta um de seus ideais: a formação de mercados de 

redistribuição, ancorados no princípio “reduza, reuse, recicle, repare e redistribua”. 

Serão analisados marketplaces que propiciam a compra e venda de roupas e acessórios 

usados, a locação de vestidos de festa, bolsas e embarcações, o aproveitamento de capacidade 

ociosa em imóveis, a troca de livros e o empréstimo de bens, a partir dos modelos de negócio 

Enjoei, Dress-and-go Share, Bn Boats, Airbnb, Livralivro e Tem Açúcar. 

 

6.4.2.1.1. Enjoei: compartilhamento de bens tangíveis móveis por compra e venda 

 

O Enjoei é uma plataforma digital que reúne aqueles que queiram disponibilizar roupas, 

acessórios e sapatos usados e aqueles que desejam adquiri-los. Esse marketplace funciona como 

uma vitrine para promover a compra e venda de bens móveis usados, de acordo com valores 

como reuse, recicle e ressignifique, tão caros à ideia de compartilhamento. Ele reúne 370.000 

vendedores e mais de 2.000.000 de bens móveis cadastrados para venda. 

Criada no formato de blog, em 2009, por Ana Luiza McLaren, Enjoei se consolidou 

como um marketplace de bens usados, uma espécie de brechó online, com 80 funcionários. Ela 

e o marido, Tiê Lima, iniciaram a empresa com 300 mil reais de um investidor-anjo. Isso 

permitiu que ele saísse da empresa em que trabalhava, analisando negócios digitais que 

pudessem ser comprados, e ela deixasse seu cargo de gerente de vendas no Google para se 

dedicarem integralmente ao negócio e transformarem o blog em marketplace. Três anos depois, 

recebeu um aporte de três milhões de reais de fundos de investimento. 



130 
 

Além disso, o Enjoei criou, ao lado do canal GNT, do grupo Globo, o programa 

Desengaveta91 que, sob o comando de Fernanda Paes Leme, incentiva pessoas famosas a 

retirarem do guarda-roupas peças que não usam mais. Todos esses bens são colocados à venda 

na plataforma digital e o valor obtido é totalmente doado para o INCAvoluntário92. Com essa 

ação especificamente considerada, o Enjoei não aufere receita própria, mas aumenta 

significativamente o tráfego, ou seja, o volume de demanda que é o maior ativo do marketplace, 

na centralização da comunicação, buscando a construção da confiança entre seus usuários. O 

aumento do tráfego promove o aumento significativo dos negócios jurídicos nele gerados. 

O Enjoei cobra do comprador na aquisição de bens por seu intermédio, um valor que 

pode variar de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) a R$ 10,00 (dez reais), de acordo com 

o valor do bem. Caso haja a devolução, esse montante não é reembolsado ao comprador. 

Dos vendedores, o marketplace cobra fee de 18,5% (dezoito inteiros e cinco décimos por 

cento) para bens que custem até R$ 100,00 (cem reais) e de 20% (vinte por cento) para bens a 

partir de R$ 101,00 (cento e um reais), além de um valor por anúncio do bem, que varia, em 

geral, de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) a R$ 13,00 (treze reais)93. 

O frete pelo envio do bem do vendedor ao comprador é dividido entre vendedor, 

comprador e a plataforma. Além disso, o marketplace oferece diferentes modalidade de remessa 

do bem, usando os serviços de transporte dos Correios para algumas regiões do país e de outras 

empresas para outros. 

Desse modo, o vendedor celebra contrato de compra e venda com o comprador e a 

relação que eles estabelecem com a plataforma tem a natureza de intermediação. 

Destaque-se que o fee cobrado aumenta para 50% (cinquenta por cento) se o vendedor 

contratar os serviços do Enjoei Pro que compreendem: triagem dos produtos, cadastro na 

plataforma, fotos, sugestão de preços, armazenamento e envio das peças. Nessa modalidade, a 

plataforma atua como marketplace com fulfillment, que será descrito no tópico 7.5.2.2.5 deste 

trabalho. O fee de 30% (trinta por cento), pago além dos valores normais, se refere a esses 

 
91 Disponível em: http://glo.bo/2MrpyYT. Acesso em: 25/02/2020. 
92 O INCAvoluntário faz parte do Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde e é responsável por ações 
em prol da melhoria da qualidade de vida de seus pacientes e acompanhantes, voltadas para inclusão social e resgate 
da cidadania. Objetiva a humanização do ambiente hospitalar e a promoção de atividades educacionais, recreativas, 
culturais e de lazer, além do suporte financeiro para que os pacientes não abandonem o tratamento. Disponível em: 
http://bit.ly/3aYFlsg. Acesso em: 25/02/2020. 
93 Os dados relativos à monetização do marketplace estão disponíveis em: http://bit.ly/3oK7qrp. Acesso em: 
25/02/2020. 
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serviços prestados pelo marketplace quando o vendedor contrata o Enjoei Pro. Nesse caso, eles 

firmam um contrato misto que contempla a intermediação e as prestações de serviço a ela 

associadas, relativas à triagem, cadastro, fotos, precificação, estocagem e envio para o 

comprador. 

O modelo de negócio pode ser assim sintetizado: 

 

 
Figura 21 – Enjoei: compartilhamento de bens tangíveis móveis usados por compra e venda 

 

Nesse caso, vendedor e comprador celebram contrato de compra e venda de bem tangível 

móvel e pela entrega do bem é pactuado o preço. Sobre esse valor, é calculado o fee devido pelo 

comprador, que varia de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) a R$ 10,00 (dez reais), ou 

seja, esse valor é acrescido ao preço de venda do bem, assim como um terço do frete por ele 

suportado. O fluxo financeiro do marketplace é interno. Isso faz com que esses valores sejam 

pagos pelo comprador à plataforma digital, que desconta o fee devido pelo vendedor (18% a 

20%), além dos valores relativos ao anúncio (R$ 1,90 a R$ 13,00) e o um terço do frete devido, 

e repasse a diferença ao vendedor. 

 

6.4.2.1.2. Dress-and-go Share: compartilhamento de bens tangíveis móveis por locação 

 

A Dress-and-go foi fundada em 2012 por Mariana Penazzo e Barbara Almeida, que se 

conheceram ao cursar Administração no INSPER, e conta com mais de 70 funcionários. O 
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marketplace se define como “um closet virtual” dos sonhos e oferece a locação de vestidos de 

festa de grandes estilistas online. Desse modo, as pessoas podem escolher os modelos na 

plataforma da empresa e, posteriormente, na data solicitada, o vestido é entregue no endereço 

indicado, pronto para usar. Depois de usado, ele deve ser devolvido na data selecionada. 

A empresa tem também um showroom, em que é possível provar os vestidos e contratar 

a locação. Entretanto, o único ajuste feito nos modelos é a barra alinhavada, para que não sejam 

danificados, uma vez que outras pessoas o usarão posteriormente. Para tanto, a pessoa que 

resolve alugar um modelo deve informar sua altura e o tamanho do salto que usará para que o 

vestido já seja entregue com o ajuste. Após o uso, a lavagem fica por conta da empresa e se a 

peça for devolvida com algum dano e necessite reparo, há no contrato a previsão de cobrança 

por isso. 

A locação de roupas é um negócio que já existia e era comumente utilizado para roupas 

de festa. Não se enquadra na definição proposta de economia compartilhada. Trata-se apenas de 

nova roupagem conferida pela tecnologia a um negócio tradicional. 

Entretanto, em 2018, a Dress-and-go lançou o programa de Dress-and-go Share, em que 

as pessoas disponibilizam seus vestidos, roupas ou acessórios para locação exclusiva a terceiros 

por meio da plataforma digital. As pessoas que resolverem compartilhar seus pertences por meio 

do programa receberão de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do aluguel. 

O repasse desses valores pode ser feito em dinheiro ou em créditos junto a Dress-and-go para 

que o locador possa também alugar vestidos ou acessórios na plataforma. Nessa segunda 

hipótese, o valor repassado sofrerá um acréscimo de 30% (trinta por cento). 

Enquanto o bem estiver disponível para locação na plataforma digital, a proprietária do 

bem poderá retirá-lo para uso e caso o devolva sujo, deverá pagar o valor de R$ 40,00 (quarenta 

reais) a R$ 60,00 (sessenta reais) pela lavagem em lavanderia. Esse caso é entendido, segundo 

os Termos de Uso, como locação gratuita94. 

Desse modo, o Dress-and-go Share liga pessoas que querem disponibilizar seus 

pertences a outras que se interessam por utilizá-lo, pagando, para tanto, um preço pela locação, 

que é repartido entre a plataforma e o proprietário dos bens. Trata-se, portanto, de um modelo 

de negócio que se enquadra na definição do conceito de economia compartilhada estabelecido 

anteriormente. 

 
94 Disponível em: http://bit.ly/397nnBx. Acesso em: 25/02/2020. 
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Nesse caso, a proprietária do bem móvel tangível celebra contrato de cessão de posse do 

bem com o marketplace, que fará a triagem, precificação e estocagem, serviços correlatos ao 

contrato de locação que celebra com o locatário do bem, o que pode ser assim sintetizado: 

 

 
Figura 22 – Dress-and-go Share: compartilhamento de bens móveis tangíveis por locação 

 

Nesse modelo de negócio, o marketplace continua atuando como agregador de oferta e 

de demanda, intermediando a relação entre o proprietário do bem e o locatário, mas sem a 

celebração de um contrato atípico ou inominado de intermediação. Para tanto, ele firma com o 

proprietário contrato de cessão do bem por prazo indeterminado, mediante o pagamento de 20% 

(vinte por cento) a 30% (trinta por cento) das locações do bem efetuadas, o que pode sofrer um 

acréscimo de mais 30% (trinta por cento) do valor da locação do bem se o proprietário receber 

esse montante na forma de crédito na plataforma para alugar outros bens. 

Além disso, o marketplace firma com o locatário contrato de locação do bem tangível 

móvel disponibilizado pelo proprietário por contrato de cessão do bem alugado, pagando, por 

isso, o respectivo aluguel. 

O fluxo financeiro, nesse caso, é interno, porque o pagamento do aluguel é feito pelo 

locatário para a plataforma digital que desconta o fee e repassa o restante para o proprietário do 

bem. 

Outro modelo de negócios de compartilhamento, em que seus usuários firmam contratos 

de locação, é Bn Boats. Essa plataforma digital propicia o encontro de proprietários de 

embarcações com capacidade ociosa e aqueles que pretendem utilizar essas embarcações. 
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Por meio da Bn Boats, os proprietários divulgam a disponibilidade de suas embarcações, 

negociam as condições do contrato e celebram a locação, em que são incluídos o valor do 

combustível e o marinheiro. Trata-se, portanto, de contrato misto que inclui a prestação de 

serviço do marinheiro e o fornecimento de combustível, mas em que prepondera a locação. 

Desse modo, por meio de um único instrumento, celebram-se a locação, a prestação de serviços 

e o fornecimento de combustível. 

Apesar de a plataforma digital apontar, em seu “Termo de Adesão e Condições de Uso”95 

que é “[...] uma plataforma online de anúncios de aluguel de barcos e venda de tíquetes” e que 

“[...] não participa do contrato de locação realizado entre anunciante e usuário”, ela não se utiliza 

de leads como forma de remuneração, cujo funcionamento foi explicado no tópico 6.4.1.4 deste 

trabalho. Sobre o valor anunciado pelo locador, há o acréscimo de fee de 13,5% (treze inteiros 

e cinco décimos por cento) a ser pago pelo locatário quando a reserva for confirmada. Além 

disso, ela “[...] disponibiliza soluções de pagamento, e facilita o negócio entre usuários e 

anunciantes, colocando as partes interessadas em contato para realizarem o contrato de locação 

entre si”, o que revela a utilização de fluxo financeiro interno, ou seja, os valores são pagos pelo 

locador à plataforma que os repassa ao locatário. Esses elementos caracterizam o contrato 

atípico ou inominado de intermediação celebrado entre locador e a Bn Boats, tal como ocorre 

nos modelos de negócio analisados antes. 

Por outro lado, a Social Boats96, outra plataforma digital por meio da qual é possível 

efetuar a locação de embarcações de terceiros, não se configura como um marketplace de 

economia compartilhada, por se tratar somente de uma plataforma de anúncios classificados. 

Como tal, é remunerada por meio da venda de leads, em plano anual de assinatura, e não por 

qualquer forma de comissionamento sobre o negócio jurídico por seu intermédio firmado. Não 

se celebra, portanto, com o proprietário da embarcação contrato atípico ou inominado de 

intermediação, mas contrato de prestação de serviço de veiculação de anúncios classificados. 

 

 

 

 
95 Disponível em: http://bit.ly/3857FHH. Acesso em: 08/03/2020. 
96 Disponível em: http://bit.ly/3o5tkFj. Acesso em: 08/03/2020. 
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6.4.2.1.3. Airbnb: compartilhamento de bens tangíveis imóveis por locação 

 

O Airbnb, por sua vez, é um modelo de negócio que reúne detentores de imóveis com 

capacidade ociosa a pessoas que desejam usá-los por determinado período. Trata-se de uma 

ferramenta que permite que proprietários coloquem no mercado seus ativos imobilizados 

subutilizados, seja o imóvel inteiro ou parte dele, criando um mercado, gerado a partir de 

confiança entre as partes. Dar acesso à propriedade a pessoas desconhecidas sempre foi um 

desafio. Por isso, fazia-se necessário construir a confiança entre as partes. Isso foi solucionado 

pelo Airbnb com a verificação de dados tanto dos proprietários quanto das pessoas que 

pretendem utilizar os imóveis por eles detidos. 

O Airbnb objetiva a construção de uma plataforma inclusiva para cada um dos 

proprietários de imóveis e para os seus locatários, com base na ideia de que as pessoas são 

essencialmente boas e que é possível criar uma comunidade onde elas possam se sentir em casa 

numa simples hospedagem. Ele foi pensado em 2007 quando seus fundadores, Brian Chesky e 

Joe Gebbia, graduados pela Escola de Artes e desempregados, resolveram inflar três colchões 

de ar na sala de sua casa para receber pessoas desconhecidas que lá quisessem se hospedar, 

durante uma grande conferência de design realizada em São Francisco. Para tanto, criaram uma 

plataforma digital para encontrar essas pessoas. Desde então, acumula constantes índices de 

crescimento e objetiva alcançar a marca de um bilhão de hóspedes por ano até 2028. Está 

presente em 220 países e conta com 7.000.000 acomodações. 

Leigh Gallagher (2018, p. 236) bem descreveu o marketplace: 

 

Nunca houve uma empresa como a Airbnb. Cresceu de zero a U$30 bilhões em nove 
anos. Pegou uma ideia velha e a popularizou numa escala que desde que o eBay surgira 
como uma versão on-line do mercado de pulgas nunca fora vista. Poucos líderes 
chegaram ao topo do mundo dos negócios com tão pouca experiência prévia em 
administração quanto Chesky, Gebbia e Blecharczyk. E enquanto aumentam um 
negócio que é bem mais complexo do que parece na superfície, há um motivo pelo 
qual Doug Leone da Sequoia disse a Chesky que ele tem o trabalho mais duro do que 
qualquer CEO do portifólio da firma. Embora muitas outras empresas inovadoras de 
tecnologia tenham aberto caminhos polarizadores, é difícil pensar num conflito 
moderno entre negócios e legisladores, ou entre a velha indústria e a nova indústria, 
que se tornou tão emotivo e fervoroso quanto a luta pelo Airbnb. Tudo por um negócio 
construído ao redor de um conceito que, à primeira vista, todo mundo achou que fosse 
bem esquisito. (GALLAGHER, 2018, p. 236) 
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Os entraves legislativos para continuidade das atividades do marketplace são muito 

significativos e ultrapassam as questões tributárias que serão analisadas no Capítulo 8 deste 

trabalho. Miami, por exemplo, proíbe a disponibilização de imóveis situados em algumas 

regiões da cidade no Airbnb, prevendo multas altas em caso de descumprimento dessa 

determinação. Outras cidades como, Barcelona, Paris, Nova Iorque, Berlim e Amsterdã, também 

tentaram proibir que imóveis nela situados fossem alugados por meio da plataforma. 

No Brasil, o Município de Caldas Novas editou a Lei Complementar 99/2017, que 

instituiu exigências específicas que o proprietário para disponibilizar seu imóvel na plataforma 

deve cumprir. Assim como ela, a Lei 4.050/2017, editada pelo Município de Ubatuba, trazia 

uma série de exigências que praticamente inviabilizavam a locação do imóvel por meio da 

plataforma digital. Essa última lei foi revogada um ano após a sua edição. 

No entanto, Sébastien Bazin, CEO da AccorHotels, já apontava: “É para isso que o 

mundo está nos levando... Você precisa aceitar” (apud GALLAGHER, 2018, p. 167). A 

tecnologia, como dito no tópico 2.1 deste trabalho é absolutamente inevitável. Ela vem gerando 

historicamente alterações nas relações de trabalho e nos modos de produção e agora não é 

diferente. 

O Airbnb provocou uma mudança de paradigma ao sobrelevar o valor da confiança nas 

relações estabelecidas por intermédio de plataformas digitais. O setor hoteleiro desprezou a sua 

existência e a descrença de que poderia sofrer qualquer efeito com a emergência desse modelo 

de negócio era generalizada. O setor tinha em mente que a experiência que os hotéis oferecem 

aos seus hóspedes não era replicável. De fato, não é e continuará não sendo. No entanto, o que 

ele subestimou é que o Airbnb pode gerar satisfação nos locatários, baseada numa experiência 

muito mais pessoal e relacionada ao estilo de vida colaborativo. Os locatários valorizam a 

possibilidade de visitar um lugar e, ao invés de se hospedar em um hotel, viver como um 

morador da região, poder cozinhar, lavar roupa, receber outras pessoas para jantar etc. E foi 

justamente o fator “satisfação”, com o que o setor hoteleiro não contava, que impulsionou o seu 

crescimento em todo o mundo. 

Outra questão relacionada ao Airbnb que pode gerar muitos impactos para a análise da 

tributação das atividades por ele desenvolvidas é que o provedor da plataforma digital está 

situado na Irlanda. Além disso, ele contrata uma terceirizada no Reino Unido para receber seus 

pagamentos. A Irlanda foi escolhida para ele se instalar por se tratar de país que possui alíquota 
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relativamente baixa do imposto sobre sociedades, se comparado a outros países da União 

Europeia. Por isso, hoje concentra nesse país toda a tributação direta relativa à receita decorrente 

do serviço de intermediação entre proprietários dos imóveis e hóspedes, deixando para os 

demais países apenas a receita de tributos incidentes sobre serviços de marketing e sobre taxas 

de administração cobradas pela plataforma digital.97 

A pressão do setor hoteleiro, as tentativas de regulamentação e as questões associadas 

ao planejamento tributário internacional do Airbnb continuarão e podem gerar impactos 

substanciais no modelo de negócio e nos contratos celebrados por ele e por seus usuários. 

No Brasil, a atividade do Airbnb é questionada do ponto de vista jurídico, uma vez que 

não é claro se a plataforma oferece serviço de hospedagem ou de locação por temporada. 

Considerando aqui a intertextualidade interna ou intrajurídica, definida no tópico 5.1 deste 

trabalho, o serviço de hospedagem está definido no art. 23, da Lei 11.771/2008, que determina 

que: 

 

Art. 23. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a 
prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência 
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos 
usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 

 

O dispositivo, ao estabelecer que será considerado meio de hospedagem, 

“independentemente de sua forma de constituição”, faz com que a conclusão seja a de que não 

apenas as empresas que promovam a gestão de imóveis para hospedagem poderiam ser assim 

consideradas, alcançando diversas modelos de negócio, tais como o Airbnb. 

Entretanto, quando menciona “unidades de frequência individual ou de uso exclusivo do 

hóspede”, se afasta da realidade do Airbnb que frequentemente efetua a locação de parte de um 

imóvel, com compartilhamento de áreas comuns. Além disso, o Airbnb não prevê qualquer 

serviço prestado, como lavanderia, fornecimento de alimentação e outros que caracterizariam a 

hospedagem concebida pelo art. 23, da Lei 11.771/2008, o que reiteraria que ele não presta 

serviço de hospedagem. 

Por outro lado, o art. 48, da Lei 8.245/1991, define a locação por temporada: 

 
97 Disponível em: http://bit.ly/2L6uIc1. Acesso em: 23/02/2020. 



138 
 

 

Art. 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária 
do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de 
obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão-somente de determinado tempo, 
e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. 
Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do 
contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem 
como o estado em que se encontram. 

 

A locação por temporada também não descreve com perfeição a atividade do Airbnb. Há 

especificidades que devem ser consideradas: (i) o contrato entre locador e locatário por 

intermédio da plataforma é por prazo determinado, mas não precisa ter qualquer das causas 

relacionadas no art. 48, da Lei 8.245/1991; (ii) é possível alugar um imóvel por intermédio do 

Airbnb por prazo superior a 90 dias; e (iii) a plataforma digital oferece o “Airbnb for work”, que 

consiste na locação de imóveis para quem está viajando especificamente a trabalho.  

Ainda não há um posicionamento definitivo sobre o tema pelos Tribunais Superiores 

nem foi editada qualquer alteração na legislação nacional para prever especificamente a natureza 

do contrato firmado entre locador e locatário e entre esses e o Airbnb. 

O locador celebra com o locatário do imóvel ou de parte dele contrato de locação e com 

a plataforma digital, contrato atípico ou inominado de intermediação, pelo que é pago pelo 

locatário um percentual geralmente de 14,2% (quatorze inteiro e dois décimos por cento) do 

valor da locação, o que inclui a limpeza do imóvel e de 3% (três por cento) pelo locador. Os 

contratos celebrados e o fluxo financeiro podem ser assim esquematizados: 

 
Figura 23 – Airbnb: compartilhamento de bens imóveis por locação 
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No caso, por intermédio do Airbnb, locador e locatário celebram contrato de locação de 

imóvel por prazo determinado. O contrato firmado entre eles e a plataforma digital que 

promoveu a aproximação dessas pessoas para que a capacidade ociosa do imóvel pudesse ser, 

ao menos momentaneamente suprida, é um contrato atípico ou inominado de intermediação. Por 

meio dele, são pactuados os valores a serem pagos por locador e locatário por essa 

intermediação. 

Considerando o fluxo financeiro interno desse marketplace, o locatário paga o montante 

correspondente à soma do valor da locação e do fee do locatário (aproximadamente 14,2% do 

valor da locação). A plataforma digital retém o fee do locatário e promove o desconto do fee do 

locador (3% do valor da locação), a quem repassa a diferença. 

 

6.4.2.1.3.1. Por que outros modelos de negócio que tem por objeto bens imóveis não são 

considerados modelos de economia compartilhada? 

 

Para compreender o que separa o Airbnb de outros modelos de negócio relacionados à 

hospedagem e que não se enquadram no conceito de economia compartilhada, é preciso retomar 

a definição que formulada. 

Os modelos de negócio que se baseiam nessa ideia utilizam-se de plataformas digitais 

para propiciarem o encontro de pessoas que disponibilizam bens tangíveis e intangíveis e 

serviços, dada sua capacidade ociosa, e outras que pretendem utilizá-los. Pode ou não haver o 

pagamento pela utilização desses bens ou serviços e à plataforma por promover essa 

aproximação entre pessoas com interesses complementares. 

É o caso do Airbnb, plataforma digital que aproxima pessoas que, diante da capacidade 

ociosa de seus imóveis, os disponibiliza para que outras pessoas que buscam por estadia de curta 

duração os utilizem, mediante o pagamento de determinado valor para o proprietário do bem e 

de fee para a plataforma. A aproximação dessas pessoas se dá com base essencialmente em uma 

das ideias que marcam o compartilhamento: estilos de vida colaborativos. Além disso, os 

locatários têm acesso a histórias das pessoas refletidas na decoração e no cuidado com que 

mantêm os imóveis que compartilham. 



140 
 

A partir disso, será possível compreender por que o Airbnb é elemento desse conjunto 

de modelos de negócio de economia compartilhada os casos abaixo não o são. Serão examinados 

os seguintes modelos para diferençá-los desse marketplace: (i) coworkings; (ii) Alugue 

Temporada; (iii) Quinto Andar; e (iv) Loft. 

Os coworkings estão redefinindo as relações entre trabalhadores e prestadores de 

serviços e seu local de trabalho, inspirados na cultura participativa, em cocriação e 

sustentabilidade. São espaços compartilhados por pessoas ou empresas que aproveitam a 

sinergia relacionada aos prestadores de serviço (secretária, copeira, faxineiros etc.) ao espaço 

(salas de reunião, recepção, banheiros etc.) para reduzir os custos de manutenção e poder usar 

espaços mais bem estruturados tanto sob o aspecto estrutural quanto sob o aspecto pessoal. 

São espaços pensados inicialmente para profissionais independentes que buscam um 

espaço para desenvolver seus projetos, sem o isolamento do home office ou das distrações de 

espaços públicos, mas que passou a receber também grupos com a emergência das startups. 

Tornaram-se, nos últimos anos, uma solução para reduzir o ativo imobilizado e as despesas com 

depreciação desses bens de empresas, que podem, inclusive, contratar espaços personalizados. 

Os coworkings não se ligam à ideia de economia compartilhada que se pretende analisar 

nesse trabalho. Trata-se de mais um caso de modelo de negócio tradicional remodelado pela 

tecnologia. É um novo modo de se alugar espaços comerciais de empresas, de acordo com 

valores relacionados ao empreendedorismo e à economia social. 

Nesse contexto, as empresas que operam os coworkings, como a WeWork, celebram com 

seus usuários contratos normalmente mistos, que contemplam a locação dos espaços, bem como 

os serviços como manutenção e limpeza do imóvel, recepção, telefonista etc. Desse modo, o 

mesmo instrumento contratual contempla tanto a locação quanto os serviços correlatos à 

manutenção e funcionamento dos escritórios. 

O Alugue Temporada também não pode ser tido como um marketplace de economia 

compartilhada como o Airbnb. Trata-se de empresa do grupo HomeAway, líder mundial em 

aluguel por temporada, que está presente em 190 países e conta com mais de 1.000.000 de 

imóveis anunciados. 

Conforme os Termos de Uso da plataforma98, o Alugue Temporada é “[..] uma página 

de anúncios classificados na Internet” e não “[...] parte de qualquer transação de locação”. 

 
98 Disponível em: https://bit.ly/2LdeY6Y. Acesso em: 26/02/2020. 
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Afirma ainda que funciona como uma plataforma que permite que os proprietários e 

administradores anunciem os imóveis que também são ou não anunciados em outras plataformas 

digitais. Destaca que ferramentas como reserva online e outros serviços que permitam a 

interação entre locador e locatário podem ser disponibilizadas, mas que não tem qualquer 

ingerência no contrato de locação celebrado entre as partes. 

O anúncio é considerado gratuito e somente são cobrados pelas ferramentas especiais 

que são disponibilizadas para o locador, além de 5% (cinco por cento) sobre o valor das reservas 

feitas. Contudo, o locador tem a alternativa de pagar um valor fixo de R$ 699,00 (seiscentos e 

noventa e nove reais) por ano, para que o anúncio do imóvel fique disponível por 12 meses. 

Nesse caso, não será cobrado fee no momento da reserva do imóvel anunciado. 

A cobrança do valor anual fixo revela que o modelo é remunerado por leads, assim como 

o Getninjas, o que reforça a sua natureza de prestador de serviço de veiculação de anúncios 

classificados. Nele o locatário celebra contrato de locação por temporada diretamente com o 

locador, sem a interveniência da plataforma digital, pagando a ele diretamente pela locação do 

imóvel. O locador celebra com a plataforma digital contrato de prestação de serviço de 

veiculação de anúncios classificados, pagando por esse serviço, ou seja, ele adquire leads. A 

venda de leads emerge, então, como forma de monetizar o negócio. 

Outros Termos de Uso de modelos de negócio parecidos posicionam outras plataformas 

como sendo uma página de anúncios classificados, tal como ocorre com o Zap Imóveis99 e 

Temporada Livre100. 

Por outro lado, em seus Termos de Uso101, o Airbnb se posiciona como intermediário 

entre o locador e o locatário e tomador e prestador de serviço relacionados às experiências que 

podem ser contratadas na plataforma. No documento, ele assim descreve a sua atividade: 

 

1.1 A Plataforma Airbnb é um mercado online que permite aos usuários cadastrados 
(“Membros”), e terceiros determinados, que oferecem serviços (Membros e terceiros 
que oferecem serviços são chamados de “Anfitriões” e os serviços que eles prestam 
são “Serviços de Anfitrião”), anunciar esses Serviços de Anfitrião na Plataforma 
Airbnb (“Anúncios”), comunicar-se e fazer transações diretas com membros que 
estejam buscando reservas como Serviços de Anfitrião (os Membros que utilizam os 
Serviços de Anfitrião são chamados de “Hóspedes”). Os Serviços de Anfitrião podem 
incluir a oferta de propriedades destinadas a férias ou outros usos (“Acomodações”), 

 
99 Disponível em: http://bit.ly/2Lgiopx. Acesso em: 26/02/2020. 
100 Disponível em: http://bit.ly/3oabXDk. Acesso em: 26/02/2020. 
101 Disponível em: http://bit.ly/3pEc4ah. Acesso em: 26/02/2020. 
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atividades de um ou de múltiplos dias em diversas categorias (“Experiências”), acesso 
a eventos e locais únicos (“Eventos”), e diversos outros serviços relacionados ou não 
à viagem. 

 

O marketplace é ainda remunerado pela intermediação que realiza, com a cobrança, tanto 

do locador quanto do locatário, de fee sobre a operação de locação. O contrato é celebrado por 

seu intermédio e o fluxo de pagamentos é interno com desconto do fee do locador antes de os 

valores serem a ele repassados. 

Além da diferença dos Termos Contratuais, que apontam para prestação de serviço de 

veiculação de anúncios classificados no caso do Alugue Temporada e intermediação no caso do 

Airbnb, é preciso ressaltar outros pontos que acentuam a diferença entre as plataformas. O 

Airbnb tem mais tráfego e, por conseguinte, as avaliações por seus usuários, a que se submete, 

são mais abundantes. Nesse sentido, a curadoria de conteúdo é melhor, o que torna a plataforma 

mais confiável do que o Alugue Temporada, por exemplo. 

Assim, o Airbnb classifica-se como um marketplace full-stack, conforme classificação 

posta no tópico 6.3.1 deste trabalho, em que se busca remover a fricção ao longo da transação e 

entregar a operação completa, ultrapassando apenas o encontro daquele que pretende ofertar seu 

bem ou serviço e daquele que pretende adquirir esse bem ou serviço. 

Outro modelo de negócio que não se confunde com a atividade desenvolvida pelo Airbnb 

é o Quinto Andar. A plataforma digital foi criada por Gabriel Braga e André Penha, quando se 

conheceram na Universidade de Stanford, a partir das dificuldades que tiveram como locador e 

locatário. O Quinto Andar, conforme descrito em seus Termos de Uso102, realiza a 

intermediação de negócios relacionados à compra e venda e locação de imóveis, mediante o 

pagamento pela intermediação de, no caso da locação, 8% (oito por cento) ao mês pela 

administração, e, no caso de compra e venda, 6% (seis por cento) do valor da venda. 

Além de o Airbnb não intermediar compra e venda de imóveis, a diferença que marca 

definitivamente esses modelos é a duração do contrato de locação. Os contratos celebrados por 

intermédio desse marketplace são de locação por temporada, definida no art. 48, da Lei 

8.245/1991 e que, como vimos, se aplica ele com algumas especificidades. A locação realizada 

pelo Quinto Andar é regulada pelos dispositivos correlatos à locação em geral, nos termos do 

Lei 8.245/1991, e prevê duração de 30 meses, prorrogável por prazo indeterminado. 

 
102 Disponível em: http://bit.ly/3hwxXWq. Acesso em: 27/02/2020. 



143 
 

Apesar de propiciar o aproveitamento da capacidade ociosa de bens imóveis e promover 

a aproximação entre locador e locatário e vendedor e comprador, intermediando a relação entre 

eles, o modelo de negócio não se relaciona aos ideais que guiam o compartilhamento: (i) 

mercados de redistribuição; (ii) estilos de vida colaborativos; e (iii) sistemas de produtos e 

serviços. Trata-se de uma imobiliária online, ou seja, é uma releitura de um negócio tradicional 

para o ambiente virtual. 

Por sua vez, a Loft é uma plataforma digital que possibilita a compra e venda de imóveis, 

intermediando todas as etapas do processo: busca pelo imóvel, visitas, propostas, documentação, 

reforma e customização e mudança. Na compra e venda, são aceitos outros imóveis na troca. A 

plataforma oferece a reinvenção do processo de troca de imóveis residenciais, com o 

acompanhamento personalizado, além da realização de todas as obras necessárias para 

personalização do imóvel. 

A Loft compra e vende apartamentos, auxilia a venda dentro da plataforma, promove a 

troca de apartamentos com negociação da diferença de preços entre eles, realiza a reforma e 

utiliza-se da intermediação por um corretor de imóveis, pagando-lhe 7% (sete por cento) do 

valor da transação, no caso de apartamento com obra, e 6% (seis por cento), no caso de obra 

concluída. 

Disso, infere-se que a plataforma firma contratos de compra e venda, prestação de 

serviço de construção civil e de veiculação de anúncios classificados e intermediação. A 

diversidade de atividades desenvolvidas pela plataforma digital já a afasta da noção de 

compartilhamento que foi exposta anteriormente. Mas o sinal mais marcante é o fato de que ela 

atua mesmo como uma imobiliária tradicional, a que foram agregados alguns serviços como a 

customização do imóvel. Trata-se, portanto, de outro modelo de negócio antigo que ganhou 

novo formato e alcance pelo uso da tecnologia. 

Não se está, portanto, diante de um modelo de negócio que objetive a utilização da 

capacidade ociosa de um bem subutilizado, com base naqueles conceitos de mercado de 

redistribuição e estilos de vida colaborativos. 
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6.4.2.1.4. O compartilhamento de bens por troca ou permuta 

 

Livralivro conecta leitores em todo o Brasil que queiram trocar livros. A plataforma 

conta com mais de 70.000 livros disponibilizados e mais de 100.000 trocas efetuadas. 

Para tanto, um leitor envia um livro solicitado a outro leitor e ganha, por isso, um ponto, 

para requerer posteriormente um livro a sua escolha. Se o livro buscado for disponibilizado por 

outro usuário, poderá ser imediatamente solicitado e o usuário que o disponibilizou o enviará 

para aquele que o solicitou. Se o livro buscado na plataforma digital ainda não estiver nela 

cadastrado, o leitor poderá marcá-lo como “procurado” e, quando disponibilizado por outro 

leitor, ele receberá um e-mail avisando que pode, então, solicitá-lo. 

O custo do envio do livro é do remetente. E se o destinatário não receber seu livro, o 

ponto por ele utilizado para solicitá-lo, lhe será devolvido. O remetente informa à plataforma o 

código de rastreamento do envio do livro pelos Correios para que ele possa ser rastreado até que 

o destinatário o receba. 

A plataforma digital cria uma rede de usuários que celebram entre si contratos de troca 

ou permuta de livros, intermediada por ela. Assim, os usuários celebram com ela contrato de 

intermediação. Não há qualquer cobrança pelo Livralivro para que seus usuários se conectem 

por seu intermédio e, por isso, não há, nesse caso, a definição de como se dá o fluxo financeiro, 

como feito em relação aos outros modelos de negócio. Pode-se sintetizar os negócios jurídicos 

descritos da seguinte forma: 

 

 
Figura 24 – Livralivro: compartilhamento de bens tangíveis por permuta ou troca 
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 Apesar de terem sido assim desenhadas as trocas realizadas por intermédio da plataforma 

digital, elas podem ocorrer entre apenas dois leitores que tenham interesses complementares. 

Podem ainda se dar num contexto maior, havendo a necessidade de trocas entre inúmeros 

leitores para que todos possam receber os livros que desejam.  

 

6.4.2.1.5. O compartilhamento de bens por comodato 

 

Tem Açúcar possibilita o empréstimo entre vizinhos de bens tangíveis, como furadeira, 

barraca de camping, aspirador de pó, ferro de passar, cortador de grama etc., facilitando a 

colaboração e gentileza entre eles. A plataforma digital promove o encontro de pessoas que 

disponibilizam seus bens com capacidade ociosa e outras que queiram usá-los. A plataforma 

digital não oferece venda ou aluguel de bens, propaganda e anúncios e postagens com conteúdo 

inapropriado e que não tenha vinculação com o objetivo da plataforma.  

O Tem Açúcar deixa claro que não intervém nos contratos celebrados entre seus usuários 

em seus Termos de Uso103. A plataforma apenas promove o encontro das pessoas que possuem 

bens com capacidade ociosa e outras, que queiram usá-los. Celebra, portanto, com seus usuários 

contrato atípico de intermediação. 

Os usuários se cadastram, anunciam o bem em que tenham interesse e a plataforma os 

conecta a outros que possam emprestá-los. Eles celebrarão contrato de comodato especificando 

todos os termos, inclusive o prazo de duração do contrato, um de seus requisitos essenciais. 

Posteriormente, os usuários avaliam a experiência na plataforma digital. Essas relações podem 

ser assim esquematizadas: 

 
Figura 25 – Tem Açúcar: compartilhamento por comodato 

 
103 Disponível em: http://bit.ly/2JB4JJj. Acesso em: 01/03/2020. 
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A entrega do bem por uma das partes à outra, sem a previsão de prazo para devolução, 

caracteriza a doação, como foi apontado no tópico 5.2.2.5 deste trabalho. O Tem Açúcar realiza 

também essa modalidade de encontro entre doador que queira entregar ao donatário bem com 

capacidade ociosa para que seja por ele utilizado. Isso não descaracteriza o modelo de negócio 

como sendo de economia compartilhada. Ao trazer a doação como possibilidade de contrato a 

ser firmado entre os usuários da plataforma, o modelo está de acordo com os ideais do 

compartilhamento, ligados ao valor dos mercados de redistribuição, estilos de vida colaborativos 

e novos sistemas de produtos e serviços. 

 

6.4.2.2. O compartilhamento de bens intangíveis 

 

 No início dos anos 2000, inúmeros blogs surgiram como meio para que seus autores 

lançassem suas ideias a respeito de qualquer tema no mundo virtual, dando origem a uma nova 

profissão: os digital influencers, como Chiara Ferragni, que coleciona mais de 22.400.000 

seguidores no Instagram104 e acumula diversas parcerias com grifes internacionais, além de uma 

marca própria. É listada pela Forbes nas listas: Top Influencers Fashion (2017), 30 Under 30 

Europe Art & Style (2016) e 30 Under 30 Europe Fashion (2016)105. Ela demonstra a potência 

da internet para criar e impulsionar novos modelos de negócio anteriormente inimagináveis. 

Tanto é o caso que seu blog (The blond salad) se tornou objeto de um estudo de caso publicado 

na Harvard Business Review106. 

 Os blogs podem ser facilmente criados e mantidos. São utilizados para a veiculação de 

ideias na forma de textos, fotos e vídeos. Contudo, a monetização desse modelo não é simples. 

Nesse contexto, surgem soluções para remuneração pela disponibilização de bens intangíveis 

por meio de plataformas digitais. 

Como definido anteriormente, bens tangíveis são aqueles bens corpóreos, ou seja, 

aqueles bens que podem ser percebidos pelos sentidos. Os intangíveis, por sua vez, são aqueles 

 
104 Disponível em: https://bit.ly/3bGxuA8. Acesso em: 14/01/2021. 
105 Disponível em: http://bit.ly/38WlJm9. Acesso em: 01/03/2020. 
106 Disponível em: http://s.hbr.org/3b1bi3k. Acesso em: 01/03/2020. 
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que não podem ser percebidos pelos sentidos, dada a imaterialidade, característica que lhe é 

inerente. 

 Nesse sentido, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por meio do Pronunciamento 

Técnico CPC 04, definiu no item 8, ativo intangível como: “um ativo não monetário 

identificável sem substância física”. Nessa conta do balanço de uma entidade devem ser 

incluídos bens intangíveis como licença de copyright, dados relacionados a listas de clientes 

adquiridas, marcas e patentes, licença de transmissão (broadcasting), autorização de rotas de 

linhas aéreas, software etc. 

 As dificuldades decorrentes da natureza desses bens também são perceptíveis ao analisar 

os contratos que os tenham como objeto. No caso dos intangíveis, não deverão eles ser objeto 

de compra e venda. Sua transmissão se dará por meio de cessão de direitos, concessão ou 

licenciamento, a depender do caso. Esses contratos objetivam transmitir direitos sobre 

determinado bem entre as partes contratantes. Por meio deles, não se transmite a propriedade do 

bem, como ocorre na compra e venda. 

Entretanto, os intangíveis podem ser objeto de compartilhamento por intermédio de 

plataformas digitais que vem ampliando enormemente o alcance, por exemplo, de bens 

imateriais produzidos por pessoas comuns. Dá a elas uma enorme vitrine para divulgar para 

outros usuários suas ideias, fomentando o crescimento desse novo modelo de difusão de 

conteúdo. 

A partir dessas considerações, serão analisados dois modelos que tem por objeto bens 

intangíveis. O primeiro relaciona-se a divulgação de conteúdo e o segundo, a jogos de 

videogame. 

 

6.4.2.2.1. Apoia.se e o compartilhamento de intangíveis 

 

O Apoia.se afirma ser uma plataforma digital de “financiamento coletivo para quem faz 

acontecer”107. Ele objetiva ligar pessoas que querem divulgar conteúdos digitais a outras que 

queiram a eles ter acesso. Está associado aos ideais de sustentabilidade do ponto de vista 

financeiro, estimula a liberdade criativa e conecta usuários de todo o mundo. 

 
107 Disponível em: http://bit.ly/38NibCu. Acesso em: 01/03/2020. 



148 
 

Segundo seus Termos de Uso: “O APOIA.se é uma PLATAFORMA destinada ao 

financiamento coletivo de atividades vinculadas a ações criativas, recreativas, empreendedoras, 

de cunho social, ambiental ou educacional”108. Assim, por meio dele, fotógrafos, por exemplo, 

que não teriam condições ou teriam muita dificuldade para promoverem uma exposição com 

cobrança de ingressos para que o público tivesse acesso às suas fotográficas, podem expô-las na 

plataforma com cobrança de valores daqueles que tiverem acesso a esse conteúdo. 

Trata-se de um modelo de crowdfunding de trabalhos, fazeres e experiências para 

pessoas que normalmente não teriam outro meio no mundo offline de obter financiamento e 

oferecer esses trabalhos e fazeres a outras pessoas. Desse modo, cria uma fonte de receita com 

alta previsibilidade de seu montante, com base nos dados que disponibiliza para seus usuários. 

Confere liberdade para seus usuários se dedicarem às atividades que amam e autonomia de 

escolha de como investir os valores. 

Aquele que gera o conteúdo monta sua campanha, ou seja, uma página dentro da 

plataforma digital, relatando suas atividades, os conteúdos que pretendem disponibilizar e suas 

metas financeiras, além de uma lista de recompensas para os apoiadores que se engajarem. Em 

seguida, o usuário divulga a campanha para o público que poderá com ela contribuir por meio 

de pagamento do valor determinado e, assim, terá acesso ao conteúdo disponibilizado como 

recompensa. Além disso, o Apoia.se oferece um chat para que o usuário possa falar em tempo 

real com seus apoiadores, mural para postagem de conteúdos exclusivos, suporte especializado, 

gerenciador de campanhas e materiais educativos para auxiliar o usuário. 

A plataforma digital oferece o sistema de cobrança dos usuários e uma equipe que 

promova a melhor experiência para os usuários, mediante o pagamento de 13% (treze por cento) 

dos valores pagos pelos apoiadores a título de fee (8%) e pagamentos dos valores cobrados pelos 

meios de pagamento (5%). Ela já transacionou mais de 15 milhões de reais. 

Os usuários podem veicular campanhas sem prazo para terminar, cobrando dos 

apoiadores mensalmente, como num sistema de assinaturas ou pelo acesso a esse conteúdo, ou 

com prazo certo para terminar, em que a cobrança será feita apenas uma vez, para que o apoiador 

tenha acesso ao conteúdo. Além disso, há o modelo de campanha turbinada, em que o apoiador 

é cobrado para que seja batida uma meta de arrecadação de valores posta pelo usuário e, nesse 

momento, pode escolher apoiar uma campanha contínua com cobrança mensal. 

 
108 Disponível em: http://bit.ly/35imHrV. Acesso em: 01/03/2020. 
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O modelo de negócio pode ser assim sistematizado: 

 

 
Figura 26 – Apoia-se: compartilhamento de bens intangíveis  

 

 O usuário que disponibiliza conteúdo por meio da plataforma digital celebra com os 

apoiadores contrato de licenciamento do conteúdo disponibilizado, mediante pagamento de 

determinado valor. Com a plataforma, o usuário celebra contrato de intermediação, para que ela 

o conecte aos apoiadores e faça a gestão do pagamento, pelo que retém 13% (treze por cento) 

dos valores pagos. O fluxo financeiro, nesse caso, é interno. 

 

6.4.2.2.2. Compartilhamento de bens intangíveis por permuta ou troca 

 

Outro modelo de negócio de compartilhamento de bens intangíveis é o Trocajogo, que 

lastreado em contrato de permuta ou troca, permite que as pessoas troquem jogos de videogame. 

O usuário cadastra na plataforma o jogo em mídia física que deseja disponibilizar para que 

outros usuários demonstrem seu interesse por ele. Além disso, o usuário deverá marcar os jogos 

que possui e pretende trocar e aqueles outros pelos quais se interessa, classificando seu nível de 

interesse em cinco categorias que vão de muito baixo a muito alto, para que a plataforma sugira 

as trocas entre os usuários com interesses complementares. 



150 
 

Vale destacar que o objeto do compartilhamento, nesse caso, não é a mídia física, mas o 

jogo nela contido, que pode ser definido como o software109, criado com o intuito de 

entretenimento e em que os jogadores atuam ativamente. Nesse sentido, Maria Ângela Lopes 

Paulino Padilha (2020, p. 84) afirma que: 

 

O corpo material que lhe dá suporte consiste num instrumento necessário para a 
apreensão e a divulgação do programa, propiciando sua disponibilização a terceiros, 
sem o condão de afastar a sua natureza de bem incorpóreo, protegido pelo regime 
jurídico autoral. Essa relação acessória entre o software e o seu suporte físico resta 
mais inconteste no atual estágio da era da informação, em que a grande maioria dos 
programas são disponibilizados pela Internet, de forma eletrônica, reforçando que o 
programa de computador não está vinculado a um corpus mechanicum específico. 
(PADILHA, 2020, p. 84) 

 

Desse modo, o objeto do contrato de permuta ou troca firmado entre jogadores que se 

encontraram por intermédio da plataforma digital é o jogo de videogame, o software, e não a 

mídia física que o veicula. Por isso, este modelo de negócio é classificado entre aqueles que 

objetivam o compartilhamento de bens intangíveis. 

A diferença entre o Trocajogo, referido no tópico 6.4.2.1.4 deste trabalho, e o Livralivro 

é que as trocas realizadas neste podem se dar entre diferentes leitores. Nesse caso, o leitor 1 

poderá remeter para o leitor 2 determinado livro. O leitor 2, por sua vez, remete outro livro para 

o leitor 3 e este, outro para o leitor 1. No Trocajogo, a plataforma reúne duas pessoas com 

interesses complementares e que queiram, entre elas, trocar seus jogos. 

O marketplace deixa claro em seus Termos de Uso que não é parte interveniente no 

contrato de permuta ou troca de jogos celebrado entre as pessoas que se encontraram por seu 

intermédio, conforme previsto em seus Termos de Uso110. A intermediação entre essas pessoas 

é remunerada com a cobrança de R$ 20,00 (vinte reais) por ano, considerada como cobrança 

pela validação do cadastro. Sendo assim, o modelo pode ser assim sistematizado: 

 

 
109 Traz-se aqui a definição de Maria Ângela Lopes Paulino Padilha (2020, p. 30): “O software, por sua vez, engloba 
o conjunto dos elementos lógicos do computador que permitem ao hardware executar uma variedade de ações, 
atendendo, em última instância, às necessidades do usuário. São as sequências de instruções e dados organizadas 
pelo software que capacitam, controlam e gerenciam as operações do hardware, habilitando o funcionamento 
adequado do computador para receber e transmitir dados. O programa de computador caracteriza-se, portanto, 
como a “superestrutura intelectual do processamento eletrônico de dados””. 
110 Disponível em: http://bit.ly/3hB4TwX. Acesso em: 01/03/2020. 
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Figura 27 – Trocajogo: compartilhamento de jogos de videogame em mídia física 

 

 Sendo assim, nesse modelo de negócio, há a celebração de contrato de permuta ou troca 

entre os jogadores. Esse contrato tecnicamente tem por objeto a permuta ou troca da licença de 

uso do software, nos art. 9º, da Lei 9.609/1998, e não do jogo de videogame em si, ou seja, do 

software em si mesmo considerado. Nesse sentido, Maria Ângela Lopes Paulino Padilha (2020, 

p. 111) destaca que: 

 

Na licença de uso de software concede-se a autorização em favor do usuário para 
utilizar o programa sob determinadas condições. O detentor dos direitos patrimoniais 
do bem imaterial concede o seu uso, normalmente numa cópia em código-objeto, 
estipulando os termos de utilização, o prazo, as restrições de reprodução etc. 
(PADILHA, 2020, p. 111) 

 

Entre os jogadores e a plataforma digital, foi celebrado contrato atípico de 

intermediação, desenvolvendo ela as atividades de, com base nos dados informados pelos 

jogadores e na classificação de preferências feita por eles, promover o encontro daqueles que 

tenham interesses complementares e que queiram trocar seus jogos. Por essa atividade, a 

plataforma cobra dos jogadores fee anual, denominado “validação de cadastro”, podendo os 

jogadores dela se utilizar inúmeras vezes para que sejam conectados a outros e possam trocar 

seus jogos. 
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6.4.3. O caso Rappi e o compartilhamento de bens e serviços por mandato 

 

O modelo Rappi foi destacado em um tópico separado, porque por meio dela pode-se ter 

acesso a bens e serviços dos mais diversos tipos. Trata-se de marketplace que agrega oferta e 

demanda de bens, com fornecedores diversos, como supermercados, restaurantes, farmácia, 

entregas, bebidas, serviços de beleza e serviços bancários mais simples. Ele foi criado em 2015 

e já está presente em nove países. Segundo seus “Termos e condições de uso”111, a plataforma 

digital presta serviço de intermediação de negócio jurídico de mandato entre o usuário da 

plataforma e a pessoa física que aceita a gestão do encargo que lhe é solicitado. Merece destaque 

o seguinte trecho: 

 

A Operadora através da Plataforma realiza as seguintes ações: i) exibe diferentes 
produtos e serviços de consumo de forma publicitária para que possam servir de 
referência aos Consumidores, ii) facilita o encontro entre Consumidores e Mandatários 
para a realização do vínculo contratual, iii) permite o uso da plataforma de 
pagamentos, sem que este processo signifique algum vínculo com a Operadora, posto 
que, pela tecnologia implementada, o pagamento é realizado diretamente aos 
Mandatários iv) serve como meio de envio de comunicações entre os Consumidores e 
os Mandatários112. 

 

Desse modo, a Rappi firma com o usuário da plataforma digital contrato atípico ou 

inominado de intermediação para que ela o aproxime do mandatário, com quem celebrará 

contrato de mandato.  

Esse instrumento contratual está previsto no art. 653, do Código Civil, e determina a 

concessão de poderes de uma pessoa a outra para, em seu nome, praticar atos ou administrar 

interesses e tem por instrumento a procuração. Trata-se de contrato unilateral que confere ao 

mandatário poderes para celebrar contrato de compra e venda e de prestação de serviço com os 

fornecedores cadastrados na plataforma digital. 

Pela intermediação, a plataforma cobra do usuário, no caso da aquisição de quaisquer 

itens em estabelecimentos que não estão nela cadastrados, 10% (dez por cento) do valor da 

compra e emite a NFe relativa a esse percentual acrescido. Além disso, em todas as transações 

 
111 Disponível em: http://bit.ly/3n5GKj5. Acesso em: 09/03/2020. 
112 Disponível em: http://bit.ly/3n5GKj5. Acesso em: 09/03/2020. 
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é cobrado um valor relativo a frete, repassado ao mandatário113. Contudo, o usuário poderá optar 

por pagar a assinatura mensal para que não haja a cobrança do frete em cada uma das transações 

e, nessa hipótese, a plataforma calcula o valor a ser repassado ao mandatário pela execução dos 

poderes que lhe foram confiados. 

Dos fornecedores cadastrados, há a cobrança de um valor pela ativação na plataforma 

digital, além de percentual sobre o valor de cada transação. 

As relações estabelecidas por intermédio da Rappi podem ser assim sintetizadas: 

 

 
Figura 28: O caso Rappi 

 

Desse modo, a Rappi firma com o usuário contrato de intermediação atípico ou 

inominado. Ele paga, pela intermediação, um percentual sobre o valor da transação contratada 

para que sejam conectados ao mandatário, que celebra com o usuário (mandante) contrato de 

mandato. Já com o fornecedor, o mandatário firma contrato de compra e venda ou prestação de 

serviços conforme os poderes que lhe foram conferidos. O pagamento pela compra e venda ou 

prestação de serviços, acrescido do frete, é feito à plataforma que repassa ao mandatário o valor 

a ele referente. 

O modelo Rappi é o que oferece ao consumidor a maior variedade de fornecedores e de 

serviços a serem prestados. 

 
113 O caso Rappi é o que enseja mais questionamentos sobre a precariedade das condições de trabalho impostas aos 
mandatários. Para se cadastrarem na plataforma digital, devem ser constituídos como MEI com a ajuda da 
SmartMEI, por meio de quem os pagamentos são feitos e outros serviços oferecidos aos mandatários. Contudo, o 
tema não é objeto deste estudo e, por essa razão, essa questão não será tratada. 
Disponível em: http://bit.ly/34ZST35. Acesso em: 11/03/2020. 
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Outras plataformas digitais, como iFood e do Uber Eats, apesar da semelhança aparente 

com o Rappi, estruturam-se de forma distinta. Trata-se de plataformas digitais que celebram 

contrato de intermediação com seu usuário para que ele firme contratos de compra e venda de 

refeições preparadas por restaurantes cadastrados. Nesses modelos, tanto entregadores quanto 

as plataformas são remuneradas pelos restaurantes. 

O iFood salienta em seus “Termos e condições”114 que: 

 

1.3 Desde logo fica esclarecido ao USUÁRIO - o qual se declara ciente - que o serviço 
oferecido pelo ifood.com.br se relaciona apenas à intermediação (com opção de 
pagamento on-line) para comercialização de produtos alimentícios, não abarcando 
preparo, embalagem, disponibilização e entrega física (via motoboy ou outros meios) 
dos produtos, sendo esses quatro itens de responsabilidade integral do 
RESTAURANTE, a quem deverão ser direcionados quaisquer reclamos acerca de 
problemas decorrentes de vício, defeito ou inexecução da feitura, preparo e entrega de 
produtos alimentícios. 

 

Os entregadores prestam serviços para restaurantes que não detém funcionários 

especializados para realizarem as entregas de pedidos feitos por intermédio da plataforma. Nos 

“Termos e condições” aplicáveis aos entregadores cadastrados na plataforma115, o iFood refuta 

a existência de qualquer tipo de vínculo entre eles e a empresa116: 

 

2.7. OS ENTREGADORES RECONHECEM QUE SÃO INDEPENDENTES E NÃO 
EXCLUSIVOS, ATUANDO POR CONTA PRÓPRIA E QUE SE UTILIZAM DOS 
PRÓPRIOS RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ENTREGA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER SUBORDINAÇÃO 
ENTRE O IFOOD E OS ENTREGADORES, SENDO ESTES LIVRES PARA, DE 
ACORDO COM A SUA CONVENIÊNCIA, ACEITAR OU RECUSAR, A 
QUALQUER MOMENTO, A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENTREGA 
POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. Os Entregadores, desde já, 
reconhecem que a relação jurídica estabelecida por estes Termos não cria vínculo 
empregatício, societário, de associação, mandato, franquia, ou de qualquer outra 
natureza entre o iFood e os Entregadores. 

 

Desse modo, o iFood reitera que não presta serviço de logística, mas de intermediação, 

por meio de contrato inominado ou atípico. 

 
114 Disponível em: http://bit.ly/3o6Zy2V. Acesso em: 17/03/2020. 
115 Disponível em: http://bit.ly/3n6nl1J. Acesso em: 17/03/2020. 
116 A análise da natureza jurídica da relação estabelecida entre os entregadores e a plataforma digital ou os 
restaurantes não é objeto deste estudo, porque não gera impactos tributários relevantes no que se refere à tributação 
indireta, renda ou receita desses novos modelos de negócio. 
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O Uber Eats também destaca em seus “Termos e condições”117 ao descrever o que a 

plataforma efetivamente realiza: 

 

3. Plataforma Uber. A partir da formalização de um Adendo, a Plataforma Uber será 
disponibilizada para que Você possa acessar e solicitar um serviço de entregas sob 
demanda prestado por Parceiros de Entrega. “Parceiro de Entrega” é aqui definido 
como um contratante independente que pretende prestar serviços de entrega sob 
demanda utilizando a plataforma tecnológica da qual a Uber é proprietária, sob licença 
da Uber ou de uma de suas afiliadas. Nem a Uber nem suas afiliadas prestam serviços 
de entrega ou logística. Mais apropriadamente, a Plataforma Uber (a) disponibiliza 
serviços de intermediação digital, previsão de demanda, processamento de 
pagamento e outros serviços relacionados que estão ligados com sua venda de 
Refeições; e (b) permite que empresas como a sua se conectem com Parceiros de 
Entrega. Você concorda que a Uber poderá disponibilizar aos seus clientes, em 
seu nome, recibo e/ou fatura da(s) refeição(ões) adquirida(s) do Restaurante por 
meio da Plataforma Uber. Você: (i) indica a Uber como seu agente limitado para 
coleta de pagamento somente para o propósito de aceitar pagamentos dos seus Clientes 
em seu nome por meio da funcionalidade processamento de pagamento fornecida pela 
Plataforma Uber; e (ii) concorda que o pagamento realizado por seu Cliente à Uber (ou 
a uma afiliada da Uber atuando como agente da Uber) deve ser considerado como um 
pagamento feito diretamente pelo seu Cliente para Você. 

 

Assim como o iFood, o Uber Eats afasta a prestação de serviço de logística, 

reconhecendo que celebra contrato de intermediação. Essas plataformas digitais não realizam 

compartilhamento, porque não efetuam a intermediação de operações P2P. Elas ligam seus 

usuários a pessoas jurídicas que fornecem alimentação. Por isso, não são objeto deste estudo. 

 

 

 

  

 
117 Disponível em: http://ubr.to/2X4RnYM. Acesso em: 18/03/2020. 
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7. OS PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DA TECNOLOGIA NA 

ECONOMIA COMPARTILHADA E SEUS REFLEXOS NA 

TRIBUTAÇÃO 

 

A tecnologia trouxe novos desafios e dificuldades relacionadas à compreensão da 

tributação incidente sobre os negócios celebrados no contexto não apenas da economia 

compartilhada, mas da economia digital, gênero daquela, como dito no tópico 4.4 deste trabalho. 

Nesse contexto, passou-se a discutir se às materialidades constitucionalmente previstas 

deveriam ser atribuídos os mesmos sentidos ou se se deve entendê-las de outro modo. E, assim, 

os dizeres de Tullio Ascarelli (1969, p. 93) nunca foram tão atuais: 

 

Qualquer que seja a origem histórica de um determinado instituto e a sua justificativa 
originária, com frequência êle, no seu desenvolvimento, apresenta-se capaz de novas 
funções e aplicações, embora conservando elementos da sua estrutura originária. 
(ASCARELLI, 1969, p. 93) 

 

É exatamente o que aconteceu com a ideia de produto, mercadoria e serviço, diante das 

complexidades adicionadas pela tecnologia à compreensão desses conceitos. Por isso, pergunta-

se: As definições anteriormente fixadas foram alteradas? Onde e quando se considera ocorrido 

o fato tributável? Além disso, quem poderá figurar como contribuinte e responsável? E, por fim, 

qual deveria ser a base de cálculo adotada? 

Para responder a essas questões, é preciso antes entender a necessidade de delimitar os 

conceitos, de definir: 

 

Definir conceitos é atividade inerente aos utentes de qualquer linguagem que, em 
certos limites, corta abstratamente o mundo em pedaços. Nessa tarefa (de estabelecer 
contornos à realidade normativa) não só pode, mas muitas vezes, deve o legislador 
inserir novos conceitos ou redefinir antigos (ambos em sentido estipulativo/operativo) 
para imprimir fronteiras à atividade do destinatário da mensagem do direito positivo 
(intérprete/aplicador). (MOUSSALLEM, 2016, p. 265) 

 

 Estabelecer os contornos dos conceitos é absolutamente relevante para dizer sobre o que 

especificamente se fala, para determinar o que está ou não dentro de determinado conjunto. 

Assim, define-se com clareza quais são os fatos que se subsomem à hipótese da norma jurídica 

em sentido estrito que veicula a regra-matriz de incidência tributária. 
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Nesse caminho, ao definir os contornos do fato, analisar-se-ão, a partir do método da 

regra-matriz de incidência tributária, os critérios material, temporal e espacial, considerando os 

problemas gerados pelas complexidades adicionadas pela tecnologia. Além disso, essas 

questões se estendem também para a definição de alguns aspectos do consequente da norma 

geral e abstrata que veicula a regra-matriz de incidência tributária. Por essa razão, serão também 

examinados os problemas correlatos ao critério pessoal e ao critério quantitativo, especialmente 

em relação à base de cálculo. 

 

7.1. A materialidade dos impostos sobre o consumo: definição do conceito de “produto”, 

“mercadoria”, “serviço” e “serviço de comunicação” necessária no contexto das novas 

tecnologias 

 

O critério material da regra-matriz de incidência tributária é composto por um verbo 

pessoal de predicação incompleta e complemento suscetível de avaliação pecuniária. Assim, ele 

se refere ao comportamento ou estado das pessoas físicas ou jurídicas, denotado por um grupo 

de verbos, condicionado por circunstâncias de espaço e de tempo e, justamente por isso, por 

exprimir esse comportamento ou estado, o verbo utilizado não poderia ser impessoal. 

É preciso notar que fenômenos da natureza, expressos por verbos impessoais, por 

exemplo, não podem ser eleitos objeto de incidência tributária. Chover, nevar, ventar ou 

relampejar não expressam situações economicamente apreciáveis, ligadas a uma pessoa física 

ou jurídica. Isso também pode ser dito em relação ao verbo impessoal mais utilizado: haver, 

significando existir. Também não se expressa, por meio deles, comportamento nem estado. 

Apesar da dificuldade de isolamento do critério material, não se pode associá-lo à 

descrição objetiva do fato, que contém toda a hipótese de incidência, incluindo seus contornos 

espaço-temporais. Não se pode confundir o núcleo da hipótese normativa com a própria hipótese 

de incidência. Os verbos pessoais citados, que denotam comportamento ou estado, são 

importantes para definir a hipótese da norma do tributo, sendo necessário, para tanto, que se 

trate de verbos pessoais, no infinitivo. Eles indicam, portanto, ação futura e possuem predicação 

incompleta, denotando, assim, a presença do complemento, que indica as peculiaridades da ação 

descrita pelo verbo. 
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O exame aqui posto concentrar-se-á nos complementos dos verbos dos critérios 

materiais das regras-matrizes de incidência tributária do IPI, do ICMS e do ISS: produto, 

mercadoria, serviço, além do serviço de comunicação. Pretende-se, portanto, analisar se as 

definições desses conceitos se alteraram ou não a partir da nova realidade imposta pelas novas 

tecnologias. 

 A tecnologia acentuou especialmente a dificuldade para se definir “produto”, 

“mercadoria”, “serviço” e “serviço de comunicação”. Além disso, as dificuldades para 

determinar a tributação incidente sobre esses novos modelos de negócio seriam reduzidas 

significativamente se a legislação previsse, dentro do mesmo contrato, o fornecimento e a  

locação de bens, a prestação de serviços e a empreitada, mas definitivamente não é o caso. Sendo 

assim, torna-se absolutamente relevante compreender o conceito de “produto”, “mercadoria”, 

“serviço” e “serviço de comunicação” e verificar se essa ideia foi modificada pela tecnologia. 

Antes de mais nada, é preciso formular a seguinte questão: Os conceitos postos no texto 

constitucional são modificáveis? 

Numa primeira análise, pode parecer que a ideia de alterabilidade da CRFB/1988 não 

condiz com a sua estabilidade. No entanto, a própria CRFB/1988 prevê os mecanismos 

adequados para que seu texto seja alterado, por meio do exercício do poder constituinte 

derivado, o que é necessário, considerando a natural evolução social. A alteração, nesse caso, 

se opera por meio de um processo formal e se apresenta no plano do suporte físico118. 

E as alterações promovidas sem alteração do texto? Esse processo de modificação do 

texto constitucional é chamado de mutação constitucional e normalmente é realizado pelos 

julgadores diante dos casos que são postos a sua apreciação. Nesse sentido, Simone Rodrigues 

Costa Barreto (2015, p. 78) afirma que: 

 

Por mutação constitucional entende-se a alteração da significação atribuída a um 
determinado signo u a um dado enunciado do Texto Constitucional, sem que outro 
enunciado, também constitucional, tivesse sido introduzido no sistema. Sem qualquer 
atuação do poder constituinte derivado, o intérprete, ao construir o sentido de um signo 
ou de um enunciado, atribui-lhe outro sentido, diverso do antes atribuído, motivado 

 
118 A Semiótica estuda a mensagem, que é a informação transmitida, enquanto elemento do processo 
comunicacional. O seu objeto, o signo, é aquilo que representa algo para alguém, estabelecendo uma relação 
triádica entre (i) um suporte físico, que são as marcas do signo no papel, (ii) um significado, enquanto representação 
individualizada do suporte físico, e (iii) uma significação, que é o conceito ou ideia, variável de pessoa para pessoa, 
de acordo com os valores inerentes a cada uma. O signo associa então o suporte físico a um significado, suscitando 
uma significação, a que se denomina triângulo semiótico. 
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por fatores sociais, culturais, históricos, dentre outros. É o contexto e a 
intertextualidade, presentes na interpretação, produzindo efeitos. (BARRETO, 2015, 
p. 78) 

 

Diferentemente do que ocorre com a alteração do texto constitucional realizada pelo 

exercício do poder constituinte derivado, a mutação constitucional não se dá no plano do suporte 

físico, mas no plano da significação.  Ela decorre da interpretação ou reinterpretação do 

dispositivo constitucional, considerando um novo contexto, ou seja, considerando elementos 

imprevisíveis à época da edição do texto. 

Essa nova interpretação somente será tida como mutação constitucional se reconhecida 

pelo STF. A partir de então, orientará o entendimento do dispositivo. Diz-se “orientará”, porque 

nem todas as decisões proferidas pelo STF têm caráter vinculante119. 

Todavia, vale notar que a mutação constitucional deverá observar os limites postos ao 

destacamento do enunciado prescritivo do seu contexto original. Aqui, deve-se ter em mente 

que a leitura de um único enunciado é, muitas vezes, insuficiente para compreender a norma 

jurídica. Quando isso acontece, é preciso consultar outros dispositivos do mesmo diploma legal 

e até mesmo sair dele, indo para outros para que se possa contextualizar as partes do texto que 

servem de suporte para a construção da norma jurídica. 

Contudo, algumas frases possuem características especiais que permitem que elas sejam 

separadas do texto a que inicialmente estavam relacionadas, o que caracteriza a sua 

destacabilidade. Isso permite que sejam usadas em outros contextos textuais. Segundo 

Dominique Maingueneau (2014, p. 15-16), a possibilidade de destacamento dessas frases é 

enfatizada pelo próprio autor por meio de uma operação chamada sobreasseveração. Ela 

constitui o realce de determinada passagem em relação ao contexto em que está inserida. 

Algumas vezes, uma frase destacada de um texto adquire vida própria não por força da 

sobreasseveração realizada pelo autor, mas em razão da enunciação aforizante. Ela se caracteriza 

pela alteração dos usos daquela frase, ou seja, do seu status pragmático. Desse modo, o sentido 

atribuído para a frase destacada, cuja redação, muitas vezes, sequer coincide com a sequência 

que a originou, desvinculando-se completamente do contexto original. Nesse sentido, prossegue 

Dominique Maingueneau (2014, p. 40): 

 
119 Somente têm efeitos erga omnes as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade e 
aquelas, os enunciados de súmula vinculante e aquelas decisões proferidas pelo STF em casos em que tenha sido 
declarada a repercussão geral, nos termos do art. 927, do CPC.  
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Desde que existe a linguagem, há os que afirmam que suas frases foram distorcidas, 
“descontextualizadas”. No caso da aforização, essa tensão é levada ao seu paroxismo, 
na medida em que não se trata de uma “citação” comum. A aforização não se apresenta 
como um fragmento de texto, mas como um enunciado autossuficiente, situado ao 
mesmo tempo “no” texto em que está inserido e “fora” de qualquer texto. Enquanto as 
citações em estilo direto podem variar de tamanho (de uma palavra a um texto inteiro) 
e conservar algumas características do texto-fonte, a lógica da aforização é a de apagar 
tanto as marcas de inscrição num ambiente textual quanto seu pertencimento a um 
gênero de discurso. Ela se apresenta como tendo sido proferida em outra cena. 
(MAINGUENEAU, 2014, p. 40) 

 

A aforização ou “frase sem texto” é um enunciado que, destacado do seu contexto 

original, adquire vida própria. Por isso, pode ter seu sentido substancialmente alterado, ou seja, 

ele pode ser interpretado de forma autônoma, desvinculado do contexto em que foi produzido. 

É exatamente isso que se verifica quando se examinam os Enunciados de Súmula 

editados pelos Tribunais Superiores sobre determinada matéria. Eles constituem aforizações, ou 

seja, formulações baseadas em frases destacadas de um texto-fonte. Sua interpretação isolada, 

sem a sua adequada e necessária recontextualização, pode levar à compreensão diversa daquela 

produzida no contexto de origem. Desse modo, o destacamento da frase de seu texto-fonte não 

poderá implicar em mutação de sentido, desconsiderando o contexto em que a frase foi 

produzida, sob pena de deturpar por completo a mensagem prescritiva, seja ela a do texto 

constitucional, seja ela a emitida pelos Tribunais Superiores em seus julgamentos, 

especialmente naqueles que têm força vinculante. 

Quando a CRFB/1988 explicita um termo sem defini-lo especificamente, ela acaba por 

incorporar o significado ordinário ou técnico apresentado ao tempo da promulgação do texto 

constitucional (ÁVILA, 2018, p. 50). O legislador constitucional baseou-se, por exemplo, no 

que entendia ser “serviço” à época da elaboração do texto da CRFB/1988. 

A fragilização dos conceitos constitucionais gera um cenário de absoluta incerteza. É 

preciso recontextualizar, retomar o sentido adotado pelo legislador constitucional quando o 

texto foi editado. Isso ganha especial relevância nesse momento em que a definição dos 

conceitos de “produto”, “mercadoria”, “serviço” e “serviço de comunicação” vêm sendo 

amplamente debatida na doutrina e pelos Tribunais Superiores, como se demonstrará a seguir. 
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7.1.1. Produto 

 

A definição de “produto” ganha especial relevo quando se verifica que o critério material 

da regra-matriz de incidência do IPI é composto pelos verbos “importar”, “arrematar” e 

“industrializar” ou “realizar operações com” e pelo complemento comum “produtos 

industrializados”. Antes disso, no entanto, é preciso analisar com cautela os dispositivos 

relativos ao imposto previstos na CRFB/1988, CTN e Decreto 7.212/2010 essencialmente. 

 

7.1.1.1. O problema da ausência de previsão constitucional dos verbos que poderão descrever 

a conduta ligada a “produtos industrializados” 

 

O art. 153, IV, da CRFB/1988, confere à União competência para instituir imposto sobre 

“produtos industrializados”. Ao não estabelecer o verbo que deveria compor juntamente com o 

complemento “produtos industrializados” o critério material da regra-matriz de incidência 

tributária do IPI, o legislador constitucional conferiu ao legislador infraconstitucional a tarefa 

de fazê-lo. 

Nesse caminho, o art. 46, do CTN, recepcionado pela CRFB/1988 com o status de lei 

complementar, estabelece os momentos em que se consideram ocorridos os fatos descritos na 

hipótese das normas que veiculam as regras-matrizes de incidência do IPI. São eles: (i) o 

desembaraço aduaneiro, quando o produto for de procedência estrangeira; (ii) a saída dos 

estabelecimentos importador, industrial, comerciante ou arrematante; e (iii) a arrematação, 

quando o produto tenha sido apreendido e levado a leilão.  

Esse dispositivo sinaliza os verbos que apontam a conduta a ser praticada e que, descrita 

em linguagem competente, determina o nascimento do fato jurídico tributário. Ao mencionar o 

desembaraço aduaneiro, faz referência à importação, apontando para o verbo “importar”. No 

caso da menção à arrematação, não há dúvidas de que o verbo deve ser “arrematar”. 

O problema se concentra na “saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo 

único do artigo 51”, conforme mencionado no art. 46, II, do CTN. Ao não expressar claramente 

qual deveria ser a conduta relacionada ao “produto industrializado” que ensejaria a tributação, 

a norma geral deixou à cargo do legislador federal elegê-la. Desse modo, poder-se-ia entender 
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que os verbos capazes de descrever essa conduta seriam “comercializar” ou realizar operação 

que tenha por objeto produto industrializado e “industrializar”. 

Isso, por si só, mesmo antes de se analisar os efeitos da tecnologia nesse contexto, já 

ensejou inúmeras discussões no Judiciário a respeito do tema. Pode-se citar o RE 946.648 (Tema 

de Repercussão Geral 906), julgado em 28/04/2020, que determinou a incidência do IPI “[...] 

no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador 

para comercialização no mercado interno”.  

O Relator, Ministro Marco Aurélio, destacou que: “[...] o fato gerador do imposto não é 

a industrialização propriamente dita, mas o negócio jurídico a envolver o resultado de um 

processo produtivo”. Contudo, entendeu que, nem por isso, estaria o legislador federal 

autorizado a invadir a competência dos Estados e do Distrito Federal.  Por essa razão, concluiu 

que o IPI: “É um tributo constitucionalmente delimitado para incidir considerada a etapa de 

industrialização ou a que dela faça as vezes, como no caso do desembaraço e da arrematação”. 

Por outro lado, o Ministro Alexandre de Moraes entendeu que o IPI incide sobre as 

operações de comercialização do bem pelo importador e essa foi a posição que prevaleceu. 

Merece destaque o seguinte trecho de seu voto: “Logo, a operação com produto industrializado 

é o parâmetro para a incidência do IPI. Não se impôs outro limite constitucional direcionado ao 

legislador ordinário para eleger as hipóteses tributárias referentes a essa exação”. 

Essa discussão demonstra a dificuldade trazida pelo fato de ter o legislador 

constitucional, ao não apontar a conduta ligada aos produtos industrializados a caracterizar o 

fato tributável, ter atribuído a missão de fazê-lo ao legislador infraconstitucional. 

Por essa razão, o STF entende que o imposto não grava necessariamente a 

industrialização de produtos, mas as operações com produtos industrializados. Sem dúvidas, 

esse entendimento determina a incidência do IPI sobre operações de circulação de produtos 

industrializados, invadindo a competência dos Estados e do Distrito Federal, prevista no art. 

155, II, da CRFB/1988. O que definitivamente discerne o “produto industrializado” da 

“mercadoria” é que aquele é o resultado de um processo industrial ocorrido nesta etapa em que 

se dará a saída. 
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7.1.1.2. Um breve histórico do IPI e o como entender a “operação com produtos 

industrializados” 

 

Um componente histórico pode ter influenciado o entendimento de que o IPI deve gravar 

não a industrialização de produto, mas operações com produtos industrializados. O IPI surgiu 

com a Emenda Constitucional 18/1965, substituindo o antigo Impôsto de Consumo. Se analisada 

a Lei 4.502/1964 que instituiu o citado imposto, verifica-se que ele possui os mesmos contornos 

do IPI. Posteriormente, a Constituição de 1967, a Emenda Constitucional 1/1969 nem a 

CRFB/1988 promoveu alterações no que previa a Emenda Constitucional 18/1965. 

Entretanto, vale notar que a mudança da designação “Impôsto de Consumo” para 

“Imposto sobre Produtos Industrializados” alterou significativamente também a sua 

materialidade. Isso pode ser confirmado a partir de 1966 com a edição do CTN que traz no 

parágrafo único, do seu art. 46, o que se deve entender por “operação com produto 

industrializado”: “Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que 

tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o 

aperfeiçoe para o consumo”. Essa “operação”, portanto, deve estar relacionada ao processo 

industrial. 

Nesse sentido, Ricardo Anderle (2016, p. 117) conclui que: 

 

A conjunção dos seguintes elementos é assim, necessária para caracterizar a 
materialidade do IPI-industrial: (i) a ocorrência de uma operação de industrialização 
de produto objeto de (ii) um negócio jurídico. Sua incidência, todavia, depende da (iii) 
saída desse produto do estabelecimento industrial. (ANDERLE, 2016, p. 117) 

 

Sendo assim, a mera saída do estabelecimento importador ou mesmo do estabelecimento 

comerciante, conforme previsto no art. 51, parágrafo único, do CTN, somente será considerado 

o momento da ocorrência da operação com produto industrializado se essa operação estiver 

ligada ao processo industrial que “[...] a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o 

consumo”. 

O art. 4º, do Decreto 7.212/2010120, que regulamenta a cobrança, fiscalização, 

arrecadação e administração do IPI, relaciona as modalidades de industrialização. São elas: 

 
120 Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a 
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 
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transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento e 

renovação ou recondicionamento. É preciso, portanto, verificar também qualquer dessas 

modalidades de industrialização para que a saída do produto seja tributada pelo imposto. 

 

7.1.1.3. A definição tradicional do complemento verbal “produto” e os bens intangíveis 

 

Tradicionalmente, produto era entendido como aquilo que resulta do processo de 

industrialização, ou seja, aquilo decorrer de “[...] operação que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para 

consumo”. Essa definição está consagrada no art. 4º, do Decreto 7.212/2010. O dispositivo 

apenas explicita o disposto no art. 46, parágrafo único, do CTN, ao citar a modificação do 

acabamento e apresentação, além da modificação da natureza, funcionamento ou o aperfeiçoe 

para consumo. 

Nesse ponto, vale destacar a definição de “produto industrializado” adotada pelo STF no 

julgamento do RE 69.828 em 11/12/1970. O Relator, Ministro Aliomar Baleeiro, destacou que: 

 

Ora, na nossa legislação tributária, o conceito jurídico de industrialização é mais largo 
do que o conceito tecnológico dessa operação econômica. [...] 
“Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência exterior do produto 
(beneficiamento)”. (Dec. 61.514, art. 1º, §2º, II) 
Igualmente, a industrialização pode resultar de operação “que importe em alterar a 
apresentação do produto pela colocação de embalagem colocada se destine apenas ao 
transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento). – Dec. 61.514, 
art. 1º, §2º, IX. 

 

 
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova 
(transformação); 
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o 
acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); 
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, 
ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem); 
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição 
da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento 
ou reacondicionamento); ou 
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou 
restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento). 
Parágrafo único.  São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo utilizado para 
obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos empregados. 
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O trecho demonstra que desde a edição do Decreto 61.514/1967, já é adotada a acepção 

de produto enquanto resultado do processo de industrialização, que, todavia, não se restringe a 

transformação de matéria-prima e produto intermediário em um novo produto. Esse processo 

industrial abarca outras modalidades como o beneficiamento e o acondicionamento, citadas pelo 

Ministro Aliomar Baleeiro em seu voto. 

Portanto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido à 

transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento. Essas 

modalidades de industrialização estão eminentemente relacionadas à ideia de produção de bens 

tangíveis, não descrevendo a produção de intangíveis, especialmente daqueles 

desacompanhados de qualquer componente corpóreo. Portanto, os bens intangíveis, definidos 

no Pronunciamento Técnico CPC 04, em geral, não se enquadram na definição de “produto”, 

porque não são fruto de processo industrial. 

 

7.1.1.4. A natureza contratual da “operação com produtos industrializados” 

 

 Reforça a ideia de que as operações com bens intangíveis não podem ser tributadas pelo 

IPI o fato de que essas operações com produtos industrializados têm, normalmente, a natureza 

de operação de industrialização seguida de uma operação mercantil. Ricardo Anderle (2016, p. 

146-147) afirma sobre a materialidade do IPI que: 

 

[...] consiste na realização de duas operações. A primeira, uma operação de 
industrialização (ato ou processo industrial). A segunda, uma operação que promova 
a saída do produto industrializado do estabelecimento (negócio jurídico). É irrelevante 
a disputa por saber se a materialidade do tributo é industrializar produtos ou realizar 
operações com produtos industrializados. Os dois verbos (industrializar e realizar) 
estão sempre presentes, cada qual com seu respectivo complemento (produto e 
operações) e relativo a uma específica operação (“operação de industrialização” e 
operação, enquanto negócio jurídico). (ANDERLE, 2016, p. 146-147) 

 

 A “operação, enquanto negócio jurídico”, a que se refere o autor, tem, em geral, a 

natureza de contrato de compra e venda, nos termos do art. 481, do Código Civil. Trata-se de 

instrumento pelo qual as partes se obrigam a transferir uma à outra a propriedade de determinado 

bem, recebendo como contraprestação certa quantia ou o valor fiduciário correspondente ao 

montante pactuado, conforme descrito no tópico 5.2.2.1 deste trabalho. 
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 Os bens intangíveis, ou seja, sem substância física, não são susceptíveis de ser objeto de 

compra e venda. Eles são negociados, conforme dispõe a Lei 9.609/1998 e Lei 9.610/1998, por 

meio de: (i) contrato de desenvolvimento; (ii) contrato de customização; (iii) cessão de direitos; 

e (iv) licença, que, por sua vez, poderá ser concedida para comercialização, desenvolvimento 

ou uso, como foi explicado no tópico 5.2.2.6 deste trabalho. Esses instrumentos não se 

confundem com a compra e venda nem podem ser a ela equipados, dado que têm características 

específicas, descritas nas leis anteriormente citadas. Por conseguinte, não se identifica negócio 

jurídico mercantil, com a natureza de contrato de compra e venda a transferir a propriedade do 

bem a terceiro, mediante pagamento. 

 Uma dúvida que pode emergir dessa análise se refere aos casos em que houver cessão 

total de direitos. Essa hipótese geraria os mesmos efeitos de uma compra e venda e seria 

suficiente para configurar a operação mercantil? A resposta a essa pergunta é não. Por mais que 

a cessão total se aproxime da compra e venda, por operar a transferência definitiva da 

titularidade dos direitos patrimoniais do bem intangível, ela tem regramento jurídico próprio. 

Ainda que se sustente que apesar de ser regida especificamente pela Lei 9.609/1998 e pela Lei 

9.610/1998 e não pelo Código Civil, geraria os mesmos efeitos de uma compra e venda, essa 

discussão não geraria efeitos em relação ao IPI, porque, conforme anteriormente demonstrado, 

os bens intangíveis não se enquadram na definição de “produto industrializado”. 

 Inevitavelmente será preciso retomar essa discussão na análise da “operação de 

circulação de mercadoria” a seguir. 

 

7.1.2. Mercadoria 

 

 Outra dificuldade imposta pela tecnologia para a compreensão da legislação tributária 

editada anteriormente é verificar se, com o passar dos anos, o termo “mercadoria”, previsto no 

art. 155, II, da CRFB/1988, foi ampliado para abranger também os bens incorpóreos. O citado 

dispositivo determina a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir imposto 

sobre “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior”. 
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 Por sua vez, o art. 2º, I, da Lei Complementar 87/1996, norma geral em matéria de ICMS, 

editada nos termos do art. 146, da CRFB/1988, estabelece a incidência do imposto sobre 

“operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e 

bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares”. 

 Desse modo, o critério material da regra-matriz de incidência do ICMS é composto pelo 

verbo “realizar” e pelo complemento “operações relativas à circulação de mercadorias”. Nesse 

contexto, somente serão tributados aqueles fatos que se amoldem à definição dos conceitos 

contidos na expressão. 

 

7.1.2.1. A definição de “operação relativa à circulação de mercadoria” 

  

 A definição do complemento verbal “operação relativa à circulação de mercadoria” 

depende da compreensão de cada uma das palavras que a compõem. Por “operação”, deve-se 

entender um negócio jurídico. “Circulação” é termo que exprime mudança de titularidade de um 

bem, ou seja, por meio desse negócio jurídico, será transferida a titularidade do bem, que passará 

do patrimônio de uma pessoa para o de outra. 

Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 755-756) afirma que “operações”, “circulação” e 

“mercadorias” são elementos essenciais para a caracterização da venda de mercadorias. 

“Operações” se referem aos negócios jurídicos hábeis a provocar a circulação de mercadorias. 

“Circulação” denota a passagem da propriedade da mercadoria de uma pessoa a outra, com a 

consequente mudança de patrimônio. A expressão “mercadorias” indica que somente os 

negócios jurídicos que tenham por objeto “mercadoria” ensejarão a incidência do ICMS. Desse 

modo, o termo se refere a tudo aquilo que seja susceptível de compra e venda, ou seja, coisa 

móvel, corpórea que está no comércio.  

 Para que se compreenda adequadamente o alcance da expressão “mercadoria”, é preciso 

que sejam feitas maiores considerações, especialmente diante dos impactos da tecnologia em 

sua definição, competindo analisar também se houve aqui mutação constitucional ou não, a 

partir das decisões proferidas pelos tribunais a respeito. 
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7.1.2.2. A definição tradicional de “mercadoria” 

 

Apesar de não ter veiculado a definição do conceito de “mercadoria”, o Código 

Comercial de 1850 já a trazia em inúmeros trechos. Importa notar o disposto no art. 191, que 

determina que: 

 

Art. 191. [...] É unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis 
ou semoventes, para se revender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou 
manufaturados, ou para alugar o seu uso; ações de companhias e papéis de crédito 
comerciais, contanto que nas referidas transações o comprador ou vendedor seja 
comerciante. 

 

Para que seja qualificada como mercantil, a compra e venda deve ter por objeto, dentre 

outros que não sejam imóveis, bem móvel e deve ser realizada por comprador ou vendedor 

comerciante, ou seja, que exerça o comércio com habitualidade. Nesse sentido, Waldemar 

Martins Ferreira (1962, item 1277) afirmou que: “Mercadorias são, em geral, as coisas que se 

mercadejam, panos ou tecidos, secos e molhados, ferragens ou drogas”. Isso demonstra que a 

ideia de “mercadoria” sempre esteve relacionada a bem móvel posto no comércio. 

A respeito do conceito de mercadoria, Paulo de Barros Carvalho (1980, p. 257) afirma 

que: 

 
Há conceito firmado, seja no âmbito do Direito Comercial, seja nas expressões da 
jurisprudência, acerca do vocábulo “mercadoria”. Sendo assim, apenas e tão-somente 
afirmação expressa do legislador poderia ter a virtude de modificar o esquema 
acolitado. E, nesse segmento, a via oblíqua é imprópria. Traz à sirga confusões e 
dificuldades que empecem o encadeamento racional das entidades que compõem o já 
implexo universo do Direito, de nada servindo para a curial descrição do fenômeno-
objeto. (CARVALHO, 1980, p. 257) 

 

Assim sendo, tradicionalmente, mercadoria pode ser entendida como bem móvel posto 

no comércio, ou seja, bem objeto de contrato de compra e venda. Alcides Jorge Costa (1978, p. 

99) assinalava que: “[...] para efeito do ICM, mercadoria é toda cousa móvel corpórea para ser 

colocada em circulação, ou recebida para ter curso no processo de circulação”. José Eduardo 

Soares de Melo (1996, p. 18) define “mercadoria” como: o “[...] bem corpóreo da atividade 

empresarial”. Nesse sentido, segundo Roque Antonio Carrazza (2012, p. 48), “mercadoria” é 

definida como “bem móvel, sujeito à mercancia”. 
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Ademais, sobre a definição de “mercadoria”, Paulo de Barros Carvalho (1980, p. 256) 

sustenta que: 

 

De proporção unívoca, não se presta o vocábulo para designar, nas províncias do 
Direito, senão a coisa móvel, corpórea, que está no comércio, equivale a dizer, entre 
os bens suscetíveis de serem negociados. Dentro desse conceito, porém, admite 
pequenas variações semânticas, podendo significar coisas fungíveis e infungíveis. 
Assim, tanto é mercadoria a obra de arte exposta à venda numa galeria, como o 
alimento e até mesmo o dinheiro com que especula a instituição financeira. 
(CARVALHO, 1980, p. 256) 

 

Alguns elementos dessa definição devem ser explicados. Apesar de ela ter sido 

formulada antes inclusive da promulgação da CRFB/1988, continua atual e está de acordo com 

as disposições do Código Civil em vigor. 

Mercadoria seria, então, coisa móvel. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que bem 

seria o gênero de que coisa é a espécie. Os bens podem ser tangíveis ou intangíveis, como 

destacado no tópico 6.3.2 deste trabalho. Tomada a sua acepção jurídica, as coisas, por sua vez, 

são bens tangíveis ou perceptíveis pelos sentidos.121 

Nos termos do art. 82, do Código Civil: “São móveis os bens suscetíveis de movimento 

próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação 

econômico-social”. J. X. Carvalho de Mendonça (2000, p. 519-520) destacou que: “Somente os 

móveis podem ser o conteúdo do ato comercial”, considerando que o comércio tem a função de 

aproximar produtores e consumidores e que os bens imóveis não podem ser tidos como 

mercadorias por sua incomensurabilidade. 

Analisando a questão sob a ótica da CRFB/1988, nota-se que a competência para tributar 

a transmissão de bens imóveis foi especificamente atribuída aos Municípios, pelo art. 156, II. 

Desse modo, os bens imóveis não se subsumiriam ao conceito de “mercadoria” para fins do 

disposto no art. 155, II, da CRFB/1988, por serem as “operações relativas à circulação” de bens 

imóveis tributadas pelo Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI). 

 
121 O trabalho se atém às acepções jurídicas desses termos. Essa menção merece destaque quando se verifica que a 
doutrina consagra definições mais amplas para a categoria “bens”. Segundo Caio Mário da Silva Pereira (1994, p. 
271), “bem é tudo aquilo que nos agrada”. Por isso, costuma-se se referir às pessoas amadas como “meu bem”. O 
próprio autor (1994, p. 217) ressalva essa questão: “[...] se todos são bens, nem todos são bens jurídicos. Nessa 
categoria inscrevemos a satisfação de nossas exigências e de nossos desejos, quando amparados pela ordem 
jurídica”. 
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Vale notar que o art. 83, do Código Civil, lista alguns bens que devem ser considerados 

móveis para efeitos legais. Dentre eles, destacam-se os direitos pessoais de caráter patrimonial 

e as respectivas ações, o que poderia gerar discussões sobre o enquadramento dos intangíveis 

como bens móveis por força do art. 83, III, do Código Civil. Esse argumento poderia ganhar 

força se considerado que o art. 48, III, do antigo Código Civil (Lei 3.071/1916), estabelecia que 

inclusive os direitos de autor deveriam ser considerados bens móveis. 

Entretanto, não basta ser bem móvel. Para que seja “mercadoria”, é preciso, ainda, que 

se qualifique como bem corpóreo, ou seja, os bens materiais que possuam existência física, ou 

seja, concreta. Nesse sentido, Pontes de Miranda (1954, p. 9) afirma que: 

 

O objeto do direito compreende as coisas e os objetos que não são coisas. Mercadoria 
é conceito ainda mais estreito que o de coisa: são as coisas móveis suscetíveis de 
comércio (mercancia). As coisas, stricto sensu, são os objetos corpóreos; de modo que, 
dizendo-se “coisas corpóreas” e “coisas incorpóreas”, se faz a “coisas” sinônimo de 
objetos. (PONTES DE MIRANDA, 1954, p. 9) 

 

“Mercadoria”, portanto, é conceito estreito que compreende coisa móvel, corpórea, posta 

no comércio. O bem corpóreo, por sua vez, pode ser definido como aquele percebido pelos 

sentidos, podendo ser objeto de compra e venda e doação e são passíveis de usucapião. 

Nesse ponto, poder-se-ia questionar a incidência do ICMS sobre energia elétrica, 

prevista no art. 155, §3º, da CRFB/1988122. O destaque feito pelo texto constitucional desde a 

sua promulgação demonstra que a energia elétrica será considerada apenas para fins jurídico-

tributários “mercadoria”. Se o conceito de “mercadoria” abarcasse bens incorpóreos, esse 

destaque não precisaria ser feito e ela seria inequivocamente nele incluído, dado que é objeto de 

“operação relativa à circulação”, ou seja, há a transferência da titularidade desse bem incorpóreo 

assim que ele passa pelo medidor de energia, quando se considera consumida.123 

Por fim, para que se configure como “mercadoria”, é preciso que se trate de “bens 

suscetíveis de serem negociados”. Sendo assim, será considerado mercadoria o bem posto no 

 
122 § 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro 
imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 
petróleo, combustíveis e minerais do País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 
123 Esse entendimento foi confirmado pelo STF ao julgar o RE 593.824, em 27/04/2020 (Tema 176 de Repercussão 
Geral), em que foi fixada a seguinte tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação 
via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações 
em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 
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comércio. Essa característica se liga diretamente com o elemento “circulação” contido na 

expressão “realizar operação relativa à circulação de mercadoria”, critério material da regra-

matriz de incidência do ICMS. 

Sendo assim, a definição tradicional de “mercadoria” se amolda perfeitamente aos bens 

corpóreos, remanescendo a questão: Com o passar dos anos e com a evolução da tecnologia, 

pode-se afirmar que houve a mutação constitucional do conceito de “mercadoria” para nele 

incluir bens incorpóreos? É o que se passa a analisar a seguir. 

 

7.1.2.3. A ideia de “mercadoria” no STF 

 

Para que se verifique se houve a mutação constitucional do conceito de “mercadoria”, 

vale destacar que, conforme analisado no tópico 7.1 deste trabalho, para que a mutação se 

configure, é preciso que a nova interpretação dada ao dispositivo seja reconhecida pelo STF. No 

caso, seria necessário que o Supremo tivesse reconhecido a ampliação do que tradicionalmente 

se entedia por “mercadoria”, termo previsto no art. 155, II, da CRFB/1988, ultrapassando aquela 

ideia de que se trata de bem móvel, corpóreo, sujeito à mercancia, consagrada ao tempo da 

edição do texto constitucional. 

 

7.1.2.3.1. “Mercadoria” enquanto bem objeto do comércio 

 

O STF se manifestou algumas vezes especificamente sobre a definição de “mercadoria”, 

apontando como critério necessário para que o bem se configure como tal estar ele posto no 

comércio. Foram selecionadas algumas decisões a respeito do tema que ganharam notoriedade 

e que serão aqui examinadas. São eles: RE 12.136 (tabelamento de preços de lavanderias), AI 

177.698 AgR e RE 194.300 (ICMS sobre bens do ativo fixo) e RE 607.056 (ICMS sobre água 

tratada). 

Em 20/07/1948, o STF, julgou o RE 12.136, que discutia o tabelamento dos preços 

praticados por lavanderias e tinturarias. Em seu voto, o Ministro Hahnemann Guimarães 

afirmou que: “Mercadorias, no sentido que a lei penal dá a essa palavra e a que dou apenas 

interpretação extensiva, sem recurso à analogia, significam tudo aquilo que é objeto do 

comércio, seja coisa, seja serviço, atividade, utilidade, em suma”. O Ministro Lafayette de 
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Andrada, em seu voto, destacou que em outro caso, anteriormente julgado, afirmou que 

“mercadoria”: “[...] é sinônimo de tudo aquilo que pode ser objeto duma especulação, de tudo 

aquilo que pode entrar no movimento do comércio”. 

Aqui, cabe uma advertência: A inclusão de “serviço, atividade, utilidade” não está 

relacionada a inclusão de bens incorpóreos no conceito de “mercadoria”, que já era “coisa”, 

espécie do gênero “bens”. Tratava-se da inclusão de outros itens, diferente de “coisas”, não na 

hipótese de incidência de tributos, mas na regra especificamente aplicada ao tabelamento de 

preços vigente à época, prevista no art. 4º, b, do Decreto-lei 9.125/1946124. 

Os serviços, que não sejam de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, passaram a ser tributados pelos Municípios. Um breve histórico aqui é importante 

para situar a discussão. O Imposto sobre Indústria e Profissões (IIP) foi instituído em 1860 com 

o intuito de substituir o Imposto sobre Lojas, ampliando a sua incidência para alcançar toda e 

qualquer atividade econômica. Inicialmente a competência para instituí-lo era dos Estados. Ele 

foi atribuído aos Municípios apenas com na significativa alteração das repartição de 

competências promovida pela Constituição de 1946, em seu art. 29, III. Entretanto, somente a 

Emenda Constitucional 18/1965 é que o substituiu pelo “impôsto sôbre serviços de qualquer 

natureza, não compreendidos na competência tributária da União e dos Estados”, previsto em 

seu art. 15. 

No julgamento do AI 177.698 AgR, em 12/03/1996, o STF decidiu que sobre a alienação 

de ativo fixo não incide o ICMS. Na ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, destacou que 

para que haja o enquadramento do fato à hipótese de incidência do imposto: “À operação deve 

estar colado ato de mercancia, sob pena de circunscrever-se, como aconteceu na espécie dos 

autos, a uma simples alienação de bem integrado ao patrimônio da empresa, até então a compor-

lhe o ativo fixo”. Interessante notar que a advertência feita por ele na sequência permanece 

absolutamente atual: “A busca incessante de receita pelo Estado há de fazer-se sem atropelos e 

em estrita observância aos preceitos da Carta Política da República no que, no embate diário 

cidadão/fisco, implicam proteção do primeiro e baliza a ser respeitada pelo segundo”. 

 
124 Art. 4º A C. C. P. compete; […] 
b) tabelar os. preços máximos de serviços essenciais ou da venda de gêneros ou utilidades essenciais, quer aos 
distribuidores ou revendedores, quer aos consumidores, tomando por base, quanto à venda pelo produtor, o custo 
da produção, inclusive a remuneração do capital; 
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Em 29/04/1997, ao julgar o RE 194.300, o STF determinou a não incidência do ICMS 

sobre a venda de bens do ativo fixo da empresa, por entender que eles não se enquadrariam no 

conceito de “mercadoria”. Na ocasião, o Relator, Ministro Ilmar Galvão, destacou que: “[...] em 

tal situação, inexiste circulação no sentido jurídico tributário: os bens não se ajustam ao conceito 

de mercadorias e as operações não são efetuadas com habitualidade”. 

O STF, em 10/04/2013, ao julgar o RE 607.056, determinou a não incidência do ICMS 

sobre o fornecimento de água tratada por concessionárias de serviço público, justamente por não 

se enquadrar como “mercadoria”. O Relator, Ministro Dias Toffoli, afirmou que: “No que se 

refere à noção de mercadoria, para fins de tributação do ICMS, consolidou-se, ao longo do 

tempo, o entendimento de que consiste em um bem móvel sujeito à mercancia ou, se 

preferirmos, no objeto da atividade mercantil”. 

Nesses casos, o STF evidenciou que a sujeição do bem ao comércio é critério 

absolutamente relevante para qualificá-lo como “mercadoria”. Nesses julgados, a definição de 

“mercadoria” pressupunha tratar-se de bem móvel, corpóreo, que seria, portanto, suscetível de 

ser negociado no comércio e ter sua titularidade transferida por meio de contrato de compra e 

venda. 

 

7.1.2.3.2. A ideia de “mercadoria” no STF para além dos bens corpóreos 

 

O STF se manifestou a abrangência, no conceito de “mercadoria” de outros bens, além 

dos corpóreos, anteriormente tratados, nos seguintes julgados: RE 176.626 (licenciamento e 

cessão de direito de uso de software), RE 199.464 (ICMS sobre software de prateleira), HC 

88.087 (passe de jogador de futebol) e ADI 1.945 e ADI 5.659 (ICMS sobre operações com 

software). 

No RE 176.626, julgado em 10/11/1998, o STF decidiu que o ICMS não incide sobre 

licenciamento e cessão de direito de uso de software, restringindo a incidência do imposto “[...] 

às cópias ou exemplares dos programas produzidos em série e comercializados no varejo”. O 

Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, afirmou que: “Estou, de logo, em que o conceito de 

mercadoria efetivamente não inclui os bens incorpóreos, como os direitos em geral: mercadoria 

é bem corpóreo objeto de atos de comércio ou destinado a sê-lo”. Por essa razão, considerou 
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que o programa de computador, em se tratando de bem incorpóreo não pode ser incluído no 

conceito de “mercadoria”. 

Em 02/03/1999, o STF decidiu, no RE 199.464, que: “A produção em massa para 

comercialização e revenda de exemplares do corpus mechanicum da obra intelectual em que se 

materializa não caracterizam licenciamento ou cessão de direitos de uso da obra, mas genuínas 

operações de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS”.  No voto do Relator, Ministro Ilmar 

Galvão, ele citou o acórdão do RE 176.626, para afirmar a utilidade da distinção, segundo o 

grau de standardização do software, entre (i) elaborado conforme as especificações do cliente; 

(ii) software customizado; e (iii) software de prateleira. Ele afirmou que o caso analisado se 

referia à última hipótese e, por essa razão, destacou trecho do voto do Relator, Ministro 

Sepúlveda Pertence, naquele caso: 

 

[...] O comerciante que adquire exemplares para revenda (bem como o industrial que 
os produz, acresça-se), mantendo-os em estoque ou expondo-os em sua loja, não 
assume a condição de licenciado ou cessionário dos direitos de uso que, em 
consequência, não pode transferir ao comprador: sua posição, aí, é a mesma do 
vendedor de livros ou de discos, que não negocia com os direitos do autor, mas com o 
corpus mechanicum de obra intelectual que nele se materializa. Tampouco, a fortiori, 
a assume o consumidor final, se adquire um exemplar de programa para dar de presente 
a outra pessoa. 

 

Ficou decidido que o negócio jurídico celebrado, que tenha por objeto o software 

stadardizado contido em copus mechanicum, não tem a natureza de licenciamento nem de 

cessão de direito de uso, mas de compra e venda, motivo pelo qual incide o ICMS. 

No HC 88.087, julgado em 17/10/2006, o STF determinou que o valor do passe de um 

jogador de futebol não se subsome ao conceito de “mercadoria”. No voto do Relator, Ministro 

Sepúlveda Pertence, ficou consignado que: “[...] ‘passe’ de atleta profissional, no mercado – 

nacional ou internacional – afora considerações sobre o princípio da ‘dignidade da pessoa 

humana’ – jamais se poderia reduzir ao conceito de mercadoria”. 

Essa afirmação tem por fundamento o fato de que o que se transfere é o passe do jogador 

e não a pessoa do jogador. Firma-se, no caso, contrato de cessão de direitos e não de compra e 

venda comercial. Somente o último teria por objeto “mercadoria”. 

Posteriormente, em 2010, o STF sinalizou que conferiria nova interpretação ao termo 

“mercadoria”, previsto no art. 155, II, da CRFB/1988. Na ADI 1.945 MC, em 26/05/2010, 

discutiu-se a incidência do ICMS sobre operações com software, ainda que realizadas por meio 
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download. Na ocasião, o STF decidiu que a aquisição do software por meio de transferência 

eletrônica de dados não retiraria da operação a características mercantil, não tendo o Tribunal 

levado em conta os fundamentos da decisão proferida no RE 176.626, anteriormente analisada. 

O Ministro Nelson Jobim, em seu voto-vista, delimitou a questão a ser debatida no caso: 

“[...] é possível a incidência de ICMS sobre circulação de mercadoria virtual”? Segundo ele: 

“Não há nessas operações a referência ao corpóreo, ao tateável, mas simplesmente pedidos, 

entregas e objetos que são, em realidade, linguagem matemática binária”. 

Em outro momento, o Ministro Ayres Britto afirmou que: “O substantivo ‘circulação’, 

ele é que exige do intérprete um novo olhar hermenêutico. Porque a mercadoria circula, só que 

circula virtualmente. Não podemos ver a mercadoria circulando. Cuida-se de circulação virtual 

de mercadoria”. 

A medida cautelar não foi concedida, permanecendo eficaz a lei estadual que 

determinava a incidência do imposto sobre essas operações. Essa decisão encorajou alterações 

legislativas relevantes, porque, a partir de então, os Estados e o Distrito Federal estariam 

autorizados a tributar o software, como o Convênio ICMS 106/2017, que será analisado no 

próximo tópico deste trabalho. 

Contudo, em 2020, ao retomar a apreciação da ADI 1.945 e julgá-la em conjunto com a 

ADI 5.659, o STF obteve maioria pela não incidência do ICMS sobre as operações que tenham 

por natureza licenciamento e cessão de direitos sobre o software. 

No julgamento da Medida Cautelar, o Ministro Ricardo Lewandowski destacou que 

deveria ser reservado ao exame do mérito da ADI 1.945 as seguintes questões: (i) verificar o 

enquadramento do software adquirido por transferência eletrônica de dados como bem 

incorpóreo ou como mercadoria para fins de incidência do ICMS; e (ii) aferir a possibilidade 

de, se verificado que se trata de bem incorpóreo, determinar a incidência do imposto sobre as 

operações que o tenha como objeto. No entanto, os votos proferidos não necessariamente 

observaram esses critérios para determinar a não incidência do ICMS. 

A Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 1.945, destacou que o software é mercadoria, 

ainda que a circulação se dê virtualmente. Ela foi acompanhada pelo Ministro Edson Fachin. 

O Ministro Marco Aurélio afirmou que: “Software é criação intelectual, produto do 

engenho humano, revelando imprescindível esforço com a finalidade de desenvolvê-lo. Ao ser 

disponibilizado, não pressupõe transferência de propriedade, mostrando-se impróprio tomá-lo 
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como mercadoria”. Por essa razão, concluiu que: “É justamente em razão de constituir forma de 

negócio jurídico complexo, cuja atividade-fim consiste em direito real de uso sobre coisa alheia, 

que não há falar em mercadoria de modo a justificar a incidência do ICMS”. 

Ele analisou os negócios jurídicos sobre os quais se discutia se haveria ou não a 

incidência do ICMS. Ao fazê-lo, destacou: 

 

O contrato de licenciamento assegura direito real de uso do software, bem incorpóreo. 
A operação é materializada mediante disponibilização em nuvem ou download de 
cópia do código-executável, inteligível ao hardware, superadas as mídias física, 
magnética e óptica, com a finalidade de viabilizar o uso e gozo do direito autoral e 
propriedade intelectual. 

 

Ao examinar o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, fica claro que o contrato de 

licenciamento não se confunde com o de compra e venda, que importa em tradição mercantil de 

bem móvel, corpóreo, mediante o pagamento de determinado valor. O licenciamento possui 

outras características, viabilizando apenas o uso e gozo do direito autoral e da propriedade 

intelectual. 

Por sua vez, o Ministro Dias Toffoli, Relator da ADI 5.659, sustentou que: 

 

[...] não existe, na Constituição Federal, disposição expressa no sentido de que o ICMS 
mercadoria abrangeria apenas bens corpóreos que são objeto de comércio ou 
destinados a sê-lo, nem no de que toda e qualquer operação com bens incorpóreos (não 
tangíveis) deve ser considerada prestação de serviço para efeito do ISS. 

 

No entanto, o Ministro afirmou a impossibilidade de o ICMS incidir sobre operações 

com software. Para assim concluir, considerou que o legislador complementar optou por incluir 

na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, o subitem 1.05, para determinar a incidência do 

ISS sobre licenciamento ou cessão de direito de uso do software. 

Apesar de já ter alcançado maioria pela não incidência do ICMS, o julgamento da ADI 

1.945 e ADI 5.659 ainda não foi encerrado. Entretanto, os votos proferidos já sinalizam que o 

software não se enquadra no conceito de “mercadoria” nem é objeto de “circulação”. Os reflexos 

das inúmeras manifestações pela incidência do ISS nos votos proferidos até então serão 

analisados especificamente no tópico 7.1.3.3.9 deste trabalho. 

Da análise dos julgados citados, conclui-se que não houve necessariamente a mutação 

do conceito de “mercadoria”. Apesar daquela tendência vista com a decisão proferida na ADI 
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1.945 MC, de alargá-lo para nele incluir bens incorpóreos, no julgamento do mérito da ADI 

1.945, em conjunto com a ADI 5.659, o entendimento que prevalecerá é o de que as operações 

com software não se enquadram no critério material da regra-matriz de incidência do ICMS. Por 

essa razão, não foi dada nova interpretação ao termo “mercadoria”, modificando a forma como 

é entendido desde a edição da CRFB/1988, com base no contexto em que foi editado. 

 

7.1.2.4. Os atos normativos que contemplam a inclusão de bens digitais enquanto mercadoria 

 

Aquela tendência perigosa de ampliação do conceito de “mercadoria” para alcançar bens 

incorpóreos é percebida quando alguns atos normativos editados nos últimos anos são 

analisados. Dentre eles, merecem destaque o Convênio ICMS 181/2015 e o Convênio ICMS 

106/2017. 

 

7.1.2.4.1. O Convênio ICMS 181/2015 e a autorização para conceder redução de base de cálculo 

em operações com bens digitais 

 

Por meio do Convênio ICMS 181/2015, as unidades federadas foram autorizadas a 

conceder redução de base de cálculo nas operações com softwares, programas, jogos eletrônicos, 

aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, padronizados ou ainda que sejam customizados, 

de modo que a carga tributária corresponda a, no mínimo, 5% (cinco por cento). 

Ao mencionar a possibilidade de redução de base de cálculo de ICMS nesses casos, 

reconhece inequivocamente a incidência do imposto sobre operações com esses bens. Ao 

analisá-los, verifica-se que nenhum deles se enquadra no conceito de “mercadoria”. Mais do 

que isso: Eles não são suscetíveis de serem negociados por meio de compra e venda, mas, 

considerando o que determina a Lei 9.609/1998 e a Lei 9.610/1998, por meio de licenciamento 

ou cessão de direitos. 
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7.1.2.4.2. A autorização para tributar bens digitais concedida pelo Convênio ICMS 106/2017 

 

O Convênio ICMS 106/2017 estabeleceu procedimentos de cobrança do ICMS incidente 

sobre operações com bens digitais. A Cláusula Primeira define-os denotativamente: software, 

programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres. 

Um primeiro problema pode ser aqui apontado: O Convênio acaba por afirmar a 

incidência do imposto sobre bens que não se enquadram no conceito de “mercadoria”, ou seja, 

que não constituem bem móvel, corpóreo, posto no comércio. Não se trata de bens que podem 

ser negociados por meio de contrato de compra e venda. 

Além disso, fugindo da diferença entre software de prateleira, customizado e por 

encomenda, segundo o grau de standardização, conforme estabelecido no RE 176.626, incluiu 

no campo de incidência do ICMS os bens “padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser 

adaptados”. Naquela ocasião, entendeu-se que o ICMS não incidiria sobre licenciamento ou 

cessão de direito de uso, restringindo a incidência do imposto “às cópias ou exemplares dos 

programas produzidos em série e comercializados no varejo”, o que foi reiterado no julgamento 

do RE 199.464. Desse modo, essa ressalva contida no Convênio ICMS 106/2017 inclui no 

âmbito de incidência do ICMS as operações com bens digitais customizados. 

Esse Convênio tem a sua constitucionalidade questionada na ADI 5.958, pendente de 

julgamento e de Relatoria do Ministro Dias Toffoli. 

 

7.1.2.4.3. A Decisão Normativa CAT 4 de 20/09/2017, editada pelo Estado de São Paulo 

 

Conforme analisado no tópico 7.1.2.3.2 deste trabalho, ao julgar o RE 176.626, em 

10/11/1998, o STF decidiu que o ICMS não incide sobre licenciamento e cessão de direito de 

uso de software, restringindo a incidência do imposto “[...] às cópias ou exemplares dos 

programas produzidos em série e comercializados no varejo”. Além disso, em 02/03/1999, no 

julgamento do RE 199.464, o Relator, Ministro Ilmar Galvão, reafirmou a necessidade de 

distinção entre os tipos de software, segundo o seu grau de standardização, entre o software: (i) 

elaborado conforme as especificações do cliente; (ii) o customizado; e (iii) de prateleira. Na 

ocasião, o STF entendeu que o ICMS somente poderia gravar o último tipo, considerando que: 

“A produção em massa para comercialização e revenda de exemplares do corpus mechanicum 
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da obra intelectual em que se materializa não caracterizam licenciamento ou cessão de direitos 

de uso da obra, mas genuínas operações de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS”.   

Desde então, popularizou-se a distinção entre software de prateleira e software sob 

encomenda. A primeira categoria agregaria também o software customizado, conforme 

classificado pelo Ministro Ilmar Galvão em seu voto no RE 199.464. Definida pelo STF a 

incidência do ICMS sobre o software de prateleira, os Municípios entenderam pela possibilidade 

de exercerem a competência para tributar os negócios jurídico que tenham por objeto o chamado 

software sob encomenda, amparados também nos itens 1.04 e 1.05, da Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003, o que será analisado no tópico 7.1.3 deste trabalho. 

Dentre outros atos normativos editados nesse contexto, destaca-se a Decisão Normativa 

CAT 4, de 20/09/2017, expedida pelo Estado de São Paulo, que estabelece que: 

 

[...] 1. Em relação aos softwares, é possível distinguir dois tipos de produtos: (i) 
softwares desenvolvidos sob encomenda, em relação aos quais há preponderância de 
serviços, já que produzidos especialmente para atender as especificidades do 
contratante; e (ii) softwares prontos que, uma vez desenvolvidos, são vendidos em 
larga escala, com pouca ou nenhuma adaptação às necessidades do consumidor que os 
adquire. 
2. Com base nessa distinção, a jurisprudência definiu que: 
2.1. está sujeito ao ISS apenas o desenvolvimento de software sob encomenda, isto é, 
os programas de computador elaborados de forma personalizada; 
2.2. a ausência de personalização insere o software em uma cadeia massificada de 
comercialização, outorgando-lhe natureza mercantil e, portanto, sujeito a incidência 
do ICMS. 
3. No que se refere à forma de comercialização, os softwares não personalizados 
podem ter suas cópias distribuídas em larga escala por meio físico ou serem negociados 
em meio digital, tanto por download como por streaming (utilização do software "na 
nuvem"). Essa alteração, no entanto, não tem o condão de descaracterizar a natureza 
de produto desse tipo de software (mercadoria). A circunstância de o adquirente 
instalar o software (de loja física ou virtual) em sua máquina (download) ou utilizá-lo 
"na nuvem" por meio de internet (streaming) não descaracteriza a natureza jurídica da 
operação como comercialização de software pronto. 
4. Portanto, há incidência do ICMS nas operações com softwares, programas, 
aplicativos, arquivos eletrônicos, e jogos eletrônicos, padronizados, ainda que sejam 
ou possam ser adaptados, independentemente da forma como são comercializados. [...] 

 

A partir de então, ultrapassou-se a discussão sobre a ampliação da ideia de “operação 

relativa à circulação” para atingir o licenciamento e a cessão de direito de direitos de software 

para discutir, então, o meio pelo qual se dá esse licenciamento ou cessão de direitos. Desse 

modo, independentemente de o software de prateleira ter sido adquirido em loja física ou por 

download ou ser usado em nuvem, por meio da tecnologia de cloud computing, haveria a 
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incidência do ICMS. Nesse sentido, a Decisão Normativa CAT 4, de 20/09/2017, destacou: “A 

circunstância de o adquirente instalar o software (de loja física ou virtual) em sua máquina 

(download) ou utilizá-lo “na nuvem” por meio da internet (streaming) não descaracteriza a 

natureza jurídica da operação como comercialização de software pronto”. 

Ocorre que “[...] softwares, programas, aplicativos, arquivos eletrônicos e jogos 

eletrônicos”, ainda que padronizados, não são bens móveis, corpóreos, sujeito à mercancia, o 

que faz com que não se amoldem ao conceito tradicional de “mercadoria”. Mais do que isso: 

Independentemente de serem transferidos por via física, download ou utilização em nuvem, o 

negócio jurídico que os tenha como objeto, em geral, não se caracteriza como “operação relativa 

à circulação”, por não haver a transmissão da titularidade desses bens de uma pessoa a outra. 

Eles são negociados, normalmente, por licenciamento ou cessão de direitos, contratos 

inconfundíveis com uma compra e venda, regida pelo art. 481, do Código Civil, e 

especificamente tutelados pela Lei 9.609/1998 e pela Lei 9.610/1998, possuindo, assim, 

regramento jurídico próprio. 

 

7.1.2.5. A definição de “mercadoria” usada neste trabalho e os bens incorpóreos 

 

Para analisar se o conceito de “mercadoria” foi alargado para abranger os bens 

incorpóreos, é preciso, em primeiro lugar, defini-los. 

Os bens incorpóreos são aqueles bens imateriais, abstratos, bens que não possuem 

existência física. Nesse sentido, Denis Borges Barbosa (2010, p. 76-77) afirma que se 

enquadram nos bens imateriais as “[...] criações do espírito humano, as obras artísticas, 

científicas, literárias, ou os produtos da inventiva industrial”. Portanto, eles não se enquadram 

no conceito tradicional de “mercadoria”, que contempla bens materiais, concretos e que 

possuem existência física. 

No entanto, há autores que entendem pela ampliação do conceito de “mercadoria” para 

abranger os bens incorpóreos e permitir a incidência do ICMS quando sejam objeto de “operação 

relativa à circulação”. 

Luciano Garcia Miguel (2015, p. 114) afirma que: “[...] mercadoria, para efeito de 

incidência do ICMS, é todo bem móvel produzido ou recebido pelo empresário para ser 

fornecido ao mercado de consumo”. A definição abrange, portanto, as hipóteses de saída de um 



182 
 

industrial, de um importador ou de um comerciante de quaisquer bens móveis, sejam eles 

corpóreos ou incorpóreos. Para o autor (2015, p. 114): “[...] a exigência de que o bem seja 

corpóreo também exclui da possibilidade de tributação as transações com bens virtuais, que, a 

cada dia crescem em volume e importância econômica”. 

O último fundamento citado tem natureza puramente econômica e não jurídico-

tributária. E mais, ele faz o caminho inverso ao movimento interpretativo. Há de se analisar se 

o fato ocorrido no mundo fenomênico se subsome à hipótese normativa e não o contrário. Não 

se pode admitir que, verificados novos fatos, se tente fazê-los caber na hipótese normativa 

consagrada desde a edição da CRFB/1988, quando consagrada a ideia de “mercadoria” como 

bem móvel, corpóreo, tangível sujeito à mercancia. 

Segundo Simone Rodrigues Costa Barreto (2015, p. 164, 172) afirma que houve a 

ampliação do conceito de “mercadoria” para que nele fossem incluídos os bens incorpóreos, 

desde que sejam submetidos à circulação. Ela reconhece que a “[...] mutação constitucional de 

mercadoria, diante da realidade atual, é mandatória” por melhor atender às novas questões 

trazidas especialmente com a evolução tecnológica. Por essa razão, concluiu que, “[...] se o bem 

incorpóreo for objeto de mercancia, ter-se-á uma operação relativa à circulação de mercadoria, 

passível de incidência do ICMS”. 

Para a autora (2015, p. 168): 

 

[...] os bens incorpóreos objeto da atividade mercantil não se confundem com os bens 
intangíveis. Estes, como visto, não são postos no comércio; estão presentes na 
atividade do comerciante – a exemplo do fundo de comércio, do ponto comercial e das 
marcas –, agregando valor ao seu negócio, porém não constituem o bem propriamente 
dito que é comercializado. Somente o bem incorpóreo objeto da operação mercantil 
será inserido no âmbito de incidência do ICMS, em função da mutação do conceito 
constitucional de mercadoria. (BARRETO, 2015, p. 168) 

 

Importa esclarecer que a distinção feita pela autora entre bens incorpóreos e bens 

intangíveis foi usada para marcar a ampliação do conceito de “mercadoria”, incluindo nele os 

bens incorpóreos. Contudo, não renuncia a exigência de que tais bens sejam objeto de “operação 

relativa à circulação”. Desse modo, bens incorpóreos objeto de negócios jurídicos 

perfectibilizados, em geral, por meio de contrato de licenciamento ou cessão de direitos não 

determinariam a incidência do ICMS, mas somente aqueles contratos que determinem a 
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transferência da titularidade desses bens de uma pessoa a outra, por meio, por exemplo, da 

cessão total de direitos patrimoniais sobre o bem incorpóreo. 

Esse seria um instrumento contratual hábil para transferência de direitos sobre bens 

digitais e, simultaneamente, configura-se como “operação relativa à circulação”. Não o seria, 

por exemplo, a compra e venda regulada pelo art. 481 e seguintes do Código Civil, por não 

haver a “transferência do domínio de certas coisas”, resguardada a questão relativa à propriedade 

intelectual dos bens digitais. 

Luciano Garcia Miguel (2015, p. 119) sustenta que: “[...] a transferência dos direitos 

autorais é decorrente de contrato firmado entre o autor da obra e a empresa que irá inseri-la no 

mercado (contrato de direitos autorais); a relação jurídica que se estabelece posteriormente à 

inserção da obra no mercado é a de venda e compra de um bem”. No entanto, os bens 

incorpóreos, intangíveis, tais como o software, jogos eletrônicos e os programas não são objeto, 

em hipótese alguma, de contrato de compra e venda, nos termos do art. 481, do Código Civil. 

Por força da Lei 9.609/1998 e da Lei 9.610/1998, esses bens somente podem ser transacionados 

por meio de negócio jurídico que tenha por natureza a cessão de direitos ou o licenciamento. 

Algumas decisões proferidas pelo STF consideram a possibilidade de alteração do 

conceito constitucional de “mercadoria”, sem, contudo, alterá-lo efetivamente. Inclusive na ADI 

1.945 e ADI 5.659, prevaleceu o entendimento de que software não se enquadra no conceito de 

“mercadoria” por se tratar de bem incorpóreo125. Todavia, a pretexto de se consagrar a mutação 

do conceito de “mercadoria”, o que de fato não ocorreu, está-se dispensando a transferência de 

titularidade do bem que caracteriza a “operação relativa à circulação”, o que igualmente afronta 

o que determina o art. 155, II, da CRFB/1988. 

Nota-se uma tentativa de ampliação do campo de incidência do ICMS para entender 

“mercadoria” como qualquer bem disponibilizado no comércio e “operação relativa à circulação 

de mercadoria”, qualquer ciclo econômico que destine bens, ainda que incorpóreos, de uma 

pessoa a outra. Para tanto, suscita-se a aplicação do princípio da capacidade contributiva e da 

igualdade para tratar analogamente os negócios jurídicos celebrados no ambiente online e no 

 
125 Foi mencionada a prevalência, mas não se pode deixar de mencionar que o posicionamento manifestado pelos 
Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin e pela Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI 1.945, foi no sentido de 
que o conceito de “mercadoria” pode abarcar bens imateriais ou incorpóreos. 
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offline, mesmo sendo o uso da analogia vedado para a “exigência de tributo não previsto em 

lei”, nos termos do art. 108, §1º, do CTN. 

Por essa razão e na tentativa de recontextualizar a expressão “mercadoria” trazida no art. 

155, §2º, II, da CRFB/1988, ela deve ser entendida como bem móvel, corpóreo, tangível, posto 

no comércio. Tal bem deve ser objeto de “operação relativa à circulação de mercadorias”, ou 

seja, de negócio jurídico que determine a transferência da titularidade do bem de uma pessoa a 

outra. Portanto, os bens incorpóreos não poderiam ser assim considerados e, por conseguinte, 

não ensejariam a incidência do ICMS. 

 

7.1.3. Serviço 

 

Como visto anteriormente, o art. 156, III, da CRFB/1988, estabelece a competência dos 

Municípios para instituir imposto sobre “serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar”. O legislador constitucional atribuiu a função de 

estabelecer os limites do conceito de “serviço” ao legislador infraconstitucional que o fez 

denotativamente ao relacionar, na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, os serviços 

tributáveis pelos Municípios126. Desse modo, ele não trouxe uma definição conotativa, por meio 

da fixação das características essenciais daquilo que se poderia entender por “serviço” tributável 

pelos Municípios. 

O legislador municipal, ao exercer a competência que lhe foi atribuída pela CRFB/1988, 

deve se ater aos limites impostos no texto constitucional, traduzidos em princípios e imunidades 

tributárias, e na lei complementar que veicule normas gerais em matéria tributária. Exatamente 

por isso, é extremamente relevante o papel atribuído à Lei Complementar 116/2003. Conforme 

anteriormente ressaltado, além da missão de definir os serviços, nos termos do art. 156, III, da 

CRFB/1988, ela deve veicular as normas gerais relativas ao imposto, conforme determina o art. 

146, da CRFB/1988. 

Desse modo, a materialidade do ISS traz duas especificidades que fomentam essa 

discussão: (i) a ausência no art. 156, III, da CRFB/1988, do verbo que indique a ação relacionada 

ao “serviço” que deverá compor o critério material da regra-matriz de incidência do ISS; (ii) a 

 
126 Anteriormente, o Decreto-lei 406/1967 veiculava a relação de serviços tributáveis e estabelecia normas gerais 
sobre o ISS. 
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não veiculação de uma definição conotativa de “serviço” na Lei Complementar 116/2003. 

Sobre o verbo que irá compor juntamente com o complemento verbal “serviço” o critério 

material da regra-matriz de incidência tributária do ISS, poder-se-ia aferir que ele seria 

“prestar”. Com base no princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, §1º, da 

CRFB/1988127, deve-se tributar apenas manifestações de riqueza. Portanto, não seria admissível 

que o imposto gravasse o tomador do serviço, ou seja, aquele que efetua a contratação da 

prestação de serviço, pagando determinado preço por ela. Por essa razão, na construção da regra-

matriz de incidência do ISS, aponta-se no critério pessoal como sujeito passivo o prestador do 

serviço. 

Anteriormente, foram listados alguns problemas para a compreensão do “serviço” 

tributável pelo ISS. O outro aspecto e que gera dificuldades para a fixação da materialidade do 

imposto é justamente estabelecer os contornos do conceito de “serviço”, ou seja, aquelas 

características essenciais do que se poderia entender por “serviço” tributável. Por não ter a Lei 

Complementar 116/2003 estabelecido definição conotativa, abriu-se para a doutrina a 

possibilidade de fazê-lo com base em todos os elementos fornecidos pelo sistema jurídico para 

tanto. 

A análise das decisões proferidas pelo STF ao longo dos anos sobre a tributação dos 

serviços gera o questionamento se houve ou não a mutação do conceito de “serviço”. Para tanto, 

faz-se necessário, num primeiro momento, examinar a definição tradicional de “serviço”. 

 

7.1.3.1. Um breve histórico dos serviços 

 

A busca pela definição “serviço” merece algumas considerações do ponto de vista 

histórico para que se compreenda inclusive a origem da discussão recorrentemente posta no 

STF, que o separa da ideia de locação de bens móveis, o que será analisado minuciosamente no 

tópico 7.1.3.3 deste trabalho. 

 O Direito Romano mantinha, sob a denominação de locatio conductio, a locatio rei, a 

locatio operarum e a locatio operis faciendi. A primeira se referia à locação de determinado 

 
127 § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
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bem, mediante o pagamento de dado valor. A segunda denotava a prestação de serviço por 

determinada pessoa a outra, mediante o pagamento de determinado montante, 

independentemente de seu resultado. Por fim, a terceira era aquela relativa à execução de 

determinada obra pelo pagamento de determinada soma em dinheiro. Desse modo, o Direito 

Romano incluía no conceito de locatio conductio, além da locação de bens, a prestação de 

serviços e a empreitada ou locação de obra. 

 No direito brasileiro, a locação de bens fica à cargo do Direito Civil, assim como a 

empreitada, mas configuram institutos jurídicos distintos. A prestação de serviços, quando 

revela relação de trabalho, é objeto do Direito do Trabalho e regulada eminentemente pela CLT. 

 

7.1.3.2. A definição tradicional de “serviço” 

 

Tradicionalmente, serviço é definido na doutrina como um fazer em favor de terceiro. 

Nesse sentido, para Aires F. Barreto (2018, p. 43) serviço é “[...] o desempenho de atividade 

economicamente apreciável, sem subordinação, produtiva de utilidade para outrem, sob regime 

de direito privado, com fito de remuneração, não compreendido na competência de outra esfera 

de governo”. 

Marçal Justen Filho (1995, p. 66) determina ser tributável pelo ISS a “[...] prestação de 

utilidade (material ou não) de qualquer natureza, efetuada sob regime de direito privado mas 

não sob regime trabalhista, qualificável juridicamente como execução de obrigação de fazer, 

decorrente de um contrato bilateral”. 

Na mesma linha, Aliomar Baleeiro (2013, p. 729) relaciona o que caracteriza a expressão 

“prestar serviço” cunhada no critério material da hipótese da regra-matriz de incidência do ISS. 

São elas: (i) configurar-se uma utilidade como uma obrigação de fazer; (ii) a prestação deve se 

dar em favor de terceiros, ou seja, exclui aqueles serviços prestados para si mesmo, em benefício 

próprio; (iii) a execução do serviço deve se dar sem subordinação jurídica, em caráter 

independente, excluindo-se os serviços prestados pelos empregados a seus empregadores; (iv) 

o serviço prestado deve ser objeto de circulação econômica, excluindo-se, assim, os serviços 

gratuitos ou os de cortesia; por fim, (v) o serviço deve ser prestado em regime de Direito 

Privado. 

Por sua vez, Paulo de Barros Carvalho (2015, p. 794-795) o define como o exercício 
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pelo prestador de atuação que se apresente sob a forma de obrigação de fazer e que tenha por 

objetivo produzir utilidade para o tomador, que remunera aquele por meio de preço. 

Em geral, as definições de “serviço” tradicionalmente formuladas se referem a um fazer 

em favor de terceiros com conteúdo econômico, que reflita uma relação de Direito Privado. No 

entanto, o STF, ao dirimir as controvérsias que lhe foram apresentadas, foi, ao longo do tempo, 

alargando o conceito de “serviço” tributável ou, ao menos, alterando os critérios aplicáveis para 

reconhecê-lo. Por isso, passa-se à análise dos julgados que evidenciam a mutação constitucional 

e a necessidade de recontextualização para compreendê-lo. 

 

7.1.3.3. A definição de “serviço” na jurisprudência do STF 

 

Para que se verifique se houve a mutação constitucional do conceito de “serviço” e se há 

a necessidade de recontextualização, serão analisados o RE 116.121 (ISS sobre locação de bens 

móveis), RE 592.905 e RE 547.245 (ISS sobre leasing financeiro e lease-back), a edição do 

Enunciado de Súmula Vinculante 31, RE 626.706 (ISS sobre filmes cinematográficos, 

videoteipes, cartuchos para videogame e assemelhados), Rcl 14.290 AgRg (ISS sobre relações 

mistas ou complexas), RE 651.703 (ISS sobre planos de saúde), RE 603.136 (ISS sobre 

contratos de franquia), ADI 3142 (ISS sobre relações mistas ou complexas) e, por fim, serão 

feitas algumas considerações sobre a ADI 1.945 e ADI 5.659. 

 

7.1.3.3.1. ISS e locação de bens móveis 

 

No RE 116.121, em 11/10/2000, discutia-se a constitucionalidade da incidência do ISS 

sobre a locação de guindastes sem a inclusão da mão de obra de seus operadores no contrato. 

Ao apreciar a questão, o STF decidiu que “o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, 

a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis”. 

No julgado, o Ministro Marco Aurélio apresentou voto divergente daquele proferido pelo 

Relator, Ministro Octavio Gallotti, destacando que: “Há de prevalecer a definição de cada 

instituto, e somente a prestação de serviços, envolvido na via direta o esforço humano, é fato 

gerador do tributo em comento”. No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello afirmou que: 
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[...] a qualificação da “locação de bens móveis”, como serviço, para efeito de 
tributação municipal mediante a incidência do ISS, nada mais significa do que a 
inadmissível e arbitrária manipulação, por lei complementar, da repartição 
constitucional de competências impositivas, eis que o ISS somente pode incidir sobre 
obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta a figura contratual da 
locação de bens móveis. 
Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se identifica e nem se 
qualifica, para efeitos constitucionais, como serviço, pois esse negócio jurídico – 
considerados os elementos essenciais que lhe compõem a estrutura material – não 
envolve a prática de atos que consubstanciam um praestare ou um facere. 
Na realidade, a locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar [...]. 

 

Desse modo, o STF, por seis votos a cinco, afastou a definição econômica de “serviço” 

para que se adotasse critério puramente jurídico, posto no Direito Civil, definindo-o como 

resultante de uma obrigação de fazer. Ademais, a adoção desse critério pelo Direito Tributário 

estaria autorizada pelo que determina o art. 110, do CTN. 

 

7.1.3.3.2. ISS e o leasing financeiro e lease-back 

 

Ao decidir o RE 592.905, em 02/12/2009, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 125), 

o STF reconheceu que o leasing financeiro é contrato autônomo e não misto, que tem por núcleo 

o financiamento, que não constitui uma obrigação de dar, mas um fazer, um serviço sobre o qual 

incide ISS. 

O Relator, Ministro Eros Grau, considerou que: “Financiamento é serviço, sobre o qual 

o ISS pode incidir. É irrelevante, nas últimas hipóteses – leasing financeiro e lease-back – existir 

uma compra, o fato é que toda e qualquer prestação de serviço envolve, em intensidades 

distintas, a utilização de algum bem”. Ele destacou ainda que: 

 

Em síntese, há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição, 
que, por serem de qualquer natureza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer. 
Raciocínio diverso a este conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas 
prestações de fazer, nos termos do que define o direito privado. Note-se, contudo, que 
afirmação como tal faz tábula rasa da expressão “de qualquer natureza”, afirmada do 
texto da Constituição. Não me excedo em lembrar que toda atividade de dar 
consubstancia também um fazer e há inúmeras atividades de fazer que envolvem um 
dar. 

 

O Ministro Eros Grau concluiu que existem três modalidade de arrendamento mercantil. 

No leasing operacional, há locação. No leasing financeiro e no lease-back, há prestação de 

serviço tributável pelo ISS. 
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O Ministro Dias Toffoli entendeu que a Lei Complementar 116/2003 autoriza a 

tributação do arrendamento mercantil pelo ISS e que essas operações se configuram como 

prestações de serviço. Além disso, destacou que inexiste impedimento em atos normativo do 

Conselho Monetário Nacional (CMN) à tributação incidente sobre operações financeiras. 

Por sua vez, o Ministro Carlos Britto afirmou que “disponibilizar crédito para a obtenção 

de um bem destinado a uso não é senão um ato de intermediar, ou seja, fazer uma intermediação, 

obrigação de fazer, portanto”. 

O Ministro Marco Aurélio ressaltou: 

 

[...] continuo acreditando que há distinção substancial entre locação – repito – gênero, 
apanhando o arrendamento mercantil e apanhando a espécie de arrendamento 
mercantil, que é o leasing, e prestação de serviços. A arrendadora não presta serviços 
à arrendatária. O que faz é entregar um bem e, a partir dessa entrega, ter a 
contaprestação pela utilização do próprio bem móvel. 

 

Por considerar a impossibilidade de o ISS incidir sobre operações de arrendamento 

mercantil, que, segundo ele, possuem a natureza de locação, divergiu do entendimento do 

Relator, que foi o que prevaleceu. Foi fixada, então, a seguinte tese: “É constitucional a 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre as operações de 

arrendamento mercantil (leasing financeiro)”. 

Na mesma data, em 02/12/2009, foi julgado o RE 547.245, pelo Tribunal Pleno do STF. 

Nesse recurso, o Ministro Joaquim Barbosa proferiu voto-vista, em que destacou atuar a 

arrendadora como “intermediária na criação de uma vantagem produtiva e na aproximação de 

interesses convergentes, ao adquirir o bem do fornecedor a pedido da arrendatária”. Desse 

modo, entendeu que o contrato não se restringe à concessão de crédito aos interessados no 

aluguel nem à locação do bem. Por isso, as operações de arrendamento mercantil pertenceriam 

a uma categoria própria. Trata-se de negócio jurídico uno, que não se confunde com locação 

nem com financiamento isoladamente considerados. Por essa razão, a operação assim 

considerada constitui “serviço” tributável pelo ISS. 

O Ministro Ricardo Lewandowski fez a seguinte observação a respeito: “[...] os 

operadores de leasing estão no melhor mundo possível porque eles não pagam ISS, não pagam 

ICMS, não pagam IOF. Qual seria o tributo, então, que incidiria sobre essa operação?” 

E ela merece uma advertência: Nem todos os fatos sociais são tributados. Nem deveriam 
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ser. A CRFB/1988 confere competência para os entes políticos instituírem tributos, relacionando 

os fatos tributáveis. Se o negócio jurídico não corresponder a um fato tributável descrito na 

hipótese da norma geral e abstrata que veicule a regra-matriz de incidência tributária, ele não 

será considerado um fato tributário. 

Essas decisões não representaram o abandono da ideia de “serviço” enquanto obrigação 

de fazer. Entendeu-se que as operações de leasing financeiro e lease-back devem ser 

consideradas “serviços” tributáveis pelo ISS, porque constituem um negócio jurídico uno em 

que prevalece a intermediação na aquisição de um bem para uso, por meio da concessão de 

crédito. 

 

7.1.3.3.3. O Enunciado de Súmula Vinculante 31 

 

O STF aprovou, em 04/02/2010, o Enunciado de Súmula Vinculante 31, que determina: 

“É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – sobre 

operações de locação de bens móveis”. 

Quando foi aprovado, o Tribunal discutiu a inclusão da expressão “dissociadas de 

prestação de serviços” no Enunciado. Contudo, conforme destacou o Ministro Cezar Peluso, o 

fato de o STF ter afirmado que é inconstitucional a incidência do ISS sobre locação de bens 

móveis, independe de ser essa locação associada ou não a um serviço, por um motivo óbvio: 

Locação não é serviço. Desse modo, ainda que associada a uma específica prestação de serviço, 

sobre a locação não haverá a incidência do imposto128. 

O Enunciado de Súmula foi editado com base nas decisões proferidas pelo STF129, 

considerando a impossibilidade de se exigir o ISS sobre operações que tenham por objeto 

obrigação de dar, concernente na entrega de bens móveis. 

 
128 Vale destacar a transcrição da fala do Ministro Cezar Peluso: “Veja bem: estamos afirmando que é 
inconstitucional quando incide sobre locação de móveis, mas só quando é dissociada da operação de serviço. 
Quando for associada, cabe imposto? Não. Então, a referência a ‘dissociada’ é desnecessária, porque, quando 
associada, também não incide. Quando há contrato de locação de móveis e, ao mesmo tempo, prestação de serviço, 
a locação de móveis continua não suportando o imposto; o serviço, sim. Se não tiver nenhuma ligação com 
prestação de serviço, também continua não suportando; não há incidência. Noutras palavras, o ‘dissociada’ aí 
realmente é inútil e pode gerar dúvida. E quando for associada, está sujeita ao imposto sobre prestação de serviço? 
A meu ver, com o devido respeito, não há prejuízo algum ao sentido das inúmeras decisões, se for cortada a 
expressão final ‘dissociada da prestação de serviço’. É inconstitucional a incidência sobre locação de móveis, só”. 
129 RE 455.613 AgR, RE 553.223 AgR, RE 553.223 AgR, RE 450.120 AgR, RE 446.003 AgR, AI 543.317 AgR, 
AI 551.336 AgR, AI 546.588 AgR e RE 116.121. 
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7.1.3.3.4. ISS sobre filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para videogame e 

assemelhados 

 

Em 08/09/2010, o STF julgou o RE 626.706, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 

212), em que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação 

de serviço”. 

O Relator, Ministro Gilmar Mendes, afirmou que o Enunciado de Súmula Vinculante 

31, que determina a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre as operações de locação 

de bens móveis, como filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para videogame e 

assemelhados. Destacou que, nesse caso, sequer há dúvidas sobre a aplicabilidade do Enunciado 

de Súmula Vinculante, porque a locação desses bens não envolve qualquer prestação de serviço. 

Considerando os julgados que orientaram a edição do Enunciado de Súmula Vinculante 

31, a locação de bens móveis não é tida como “serviço” tributável pelo ISS, porque não reflete 

obrigação de fazer. É negócio jurídico que tem por objeto uma obrigação de dar, de entregar 

bem móvel. 

 

7.1.3.3.5. ISS nas relações mistas ou complexas e a Rcl 14.290 AgRg 

 

No julgamento da Rcl 14.290 AgRg, em 22/05/2014, o STF decidiu que, no caso, o 

Enunciado de Súmula Vinculante 31 não estava sendo violado. 

A Relatora, Ministra Rosa Weber, destacou que desde que editado o Enunciado de 

Súmula Vinculante 31, ficou assentado que, no caso de operações que envolvam locação de bem 

móvel e prestação de serviço, sobre esta haveria a incidência do ISS, o que não ocorre com 

aquela. E afirmou que: 

 

Em relações contratuais complexas, somente se pode falar em descumprimento da 
Súmula Vinculante 31 quando a locação de bem móvel esteja nitidamente segmentada 
da prestação de serviços, seja no que diz com seu objeto, seja no que concerne ao valor 
específico da contrapartida financeira. 

 

No caso de ser contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com 

a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver a previsão de 
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remuneração específica da mão de obra disponibilizada, haveria a incidência do ISS sobre o 

total da operação. 

No caso analisado, a Ministra Rosa Weber reconheceu não estarem segregadas a 

prestação de serviço e a locação de bens móveis. Ela considerou que, na verdade, o instrumento 

intitulado “locação de bens móveis” tinha por objeto a prestação de serviço com a utilização de 

máquinas e equipamentos. 

 

7.1.3.3.6. ISS e os planos de saúde 

 

Posteriormente, ao decidir que os planos de saúde são contribuintes de ISS no RE 

651.703 (Tema 581 de Repercussão Geral), julgado em 26/04/2017, o STF afirmou ter superado 

a dicotomia dar e fazer, mas destacou que o critério continua sendo usado para dirimir conflitos 

de competência relacionados ao ISS e ao ICMS. 

O Relator, Ministro Luiz Fux, afirmou que a competência dos Municípios para instituir 

imposto sobre serviços de qualquer natureza não alcança os serviços de competência tributária 

da União e dos Estado. Além disso, merece destaque o seguinte trecho do julgado: “[...] não se 

preconiza a tese da interpretação econômica no Direito Tributário, o que enfraqueceria a 

segurança jurídica, mas, também, não se predica o primado do Direito Privado como o único 

critério a nortear a interpretação do texto constitucional”. 

Na tentativa de compreender qual seria a definição de “serviço” tributável pelo ISS, o 

Relator salientou: 

 

Mercê de a Constituição valer-se de linguagem tipológica130 e potencialmente aberta, 
este posicionamento jurídico não conduz a que a lei complementar possa dispor 
livremente sobre os impostos previstos na Constituição. É que o legislador fica 
vinculado aos sentidos mínimos que são extraídos das locuções empregadas pelo Texto 
Constitucional. 

 

Nesse julgado, o Relator destacou ainda que “o conceito econômico de prestação de 

serviço não se confunde com o conceito de prestação de serviço de Direito Civil” e afirmou que: 

 
130 A afirmação feita pelo Ministro Luiz Fux leva em consideração o que entende Luís Eduardo Schoueri (2015, p. 
275). Para o autor, o legislador constitucional, ao repartir as competências tributárias, valeu-se de tipos e não de 
conceitos. Nesse sentido, a CRFB/1988 veicula definições claras e indica exaustivamente todas as notas que 
compõem o tipo, permitindo a aplicação do método subsuntivo. Os conceitos, por outro lado, não são definíveis, 
mas descritíveis e, por sua abertura, volta-se à concretização de valores.de valores. 
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Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a 
configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma 
utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados com 
habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens 
ao tomador. 

 

Por essas razões, o Ministro Luiz Fux concluiu pela incidência do ISS sobre os serviços 

prestados pelas operadoras de planos de saúde. Ressaltou, porém, que o imposto somente deverá 

incidir sobre a receita própria do serviço e não sobre a receita de terceiros. 

Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio afirmou que: “Para ser possível a tributação, é 

necessário observar-se, a partir da própria natureza do negócio jurídico entabulado, o 

preenchimento das características típicas de serviço, respeitando as definições e regramentos 

trazidos por outros ramos do Direito, ainda que não seja o tributário”. E destacou que ainda que 

se entenda pela ampliação do conceito de serviço, não se pode sustentar a superação do 

entendimento de que se faz necessário demonstrar a existência de um fazer para que haja a 

incidência do ISS. 

Diante do negócio jurídico complexo, se o núcleo da prestação revelar um ato humano, 

um fazer, estar-se-á diante de “serviço” tributável pelo ISS. Por outro lado, se o negócio jurídico 

revelar, em essência, obrigação de dar, como ocorre com o arrendamento mercantil operacional, 

tido como locação, no julgamento do RE 592.905 e do RE 547.245, não haverá a incidência do 

ISS, no caso. Isso explicaria a manutenção da eficácia do Enunciado de Súmula Vinculante 31, 

mesmo após a análise daqueles Recursos Extraordinários. 

O Ministro Marco Aurélio concluiu que os contratos em análise não revelam obrigações 

de fazer, porque na adesão ao contrato de plano de saúde, o beneficiário contrata cobertura 

quanto a eventuais despesas decorrentes de atendimento médico. A operadora de plano de saúde 

contrai obrigação de dar coisa fungível, cobrindo os custos, por meio de pagamento, quando o 

serviço for executado pelo médico, laboratório e afins. Não se verifica, portanto, a prestação de 

serviço de intermediação. Destacou que entender de modo diverso autorizaria a incidência do 

ISS sobre qualquer atividade securitária. 

O Ministro Edson Fachin afirmou que o núcleo do contrato entre operadora de planos de 

saúde e de seus clientes é a disponibilidade de usuário contratante de uma rede credenciada e a 

garantia da cobertura dos infortúnios previstos no contrato. Desse modo, afastar-se-ia da ideia 

de contrato de seguro, porque “[...] na hipótese de sinistro configura outra fattispecie”. 
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O Ministro Roberto Barroso acompanhou o Relator, entendendo que: 

 

[...] não há como interpretar a regra de competência do ISSQN de maneira a conduzir 
a resultado tão restritivo quanto o que pretende o recorrente, por meio de uma mera 
dicotomia entre obrigação de fazer e obrigação de dar. Fica evidente que a definição 
de serviço disposta na Constituição buscou englobar todas as complexas relações 
econômicas atualmente existentes no mercado, de modo a impedir que determinadas 
atividades simplesmente ficassem imunes a qualquer tipo de tributação. 

 

Em mais uma oportunidade, o STF manifesta a preocupação de que sejam criados 

espaços nos quais não haja a incidência de ICMS nem de ISS. Reitere-se que somente devem 

ser tributados aqueles fatos sociais descritos hipoteticamente na norma que veicula o tributo. 

Assim, nem todos os fatos sociais serão necessariamente tributados.  

O Ministro Roberto Barroso divergiu do Relator quanto à base de cálculo do ISS no caso. 

Considerou que o imposto deverá incidir sobre o preço do serviço, nos termos do art. 7º, da Lei 

Complementar 116/2003, ou seja, sobre todo o valor pago pelos usuários do plano de saúde, 

apesar de essa não ser uma questão constitucional. 

Ao final, o STF fixou a seguinte tese: “As operadoras de plano de saúde e de seguro-

saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. 

A ementa do julgado consignou que: “A Suprema Corte, ao permitir a incidência do 

ISSQN nas operações de leasing financeiro e leaseback (RREE 547.245 e 592.205), admitiu 

uma interpretação mais ampla do texto constitucional quanto ao conceito de ‘serviços’ 

desvinculado do conceito de ‘obrigação de fazer’”. Contudo, uma análise mais detida dos 

julgados (RE 547.245 e RE 592.205) revela que não houve a superação do entendimento de que 

o “serviço” tributável compõe típica obrigação de fazer. 

Apesar de o Relator, Ministro Eros Grau, ter afirmado no voto condutor do acórdão que 

“há serviços, para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição, que, por serem de 

qualquer natureza, não consubstanciam típicas obrigações de fazer”, a discussão se pautou em 

ser ou não o leasing financeiro e o lease-back “serviços” tributáveis pelo ISS. Para tanto, foram 

levadas em consideração as características típicas do serviço para que se concluísse que essas 

operações têm a natureza de intermediação. 
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7.1.3.3.7. ISS e os contratos de franquia 

 

O STF, ao julgar o RE 603.136, sob o rito dos Repercussão Geral e de Relatoria do 

Ministro Gilmar Mendes (DJe 16/06/2020), determinou a constitucionalidade da incidência do 

ISS sobre contratos de franquia. 

Para dirimir a controvérsia, no voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Gilmar 

Mendes, entendeu ser necessário delimitar o conceito de serviço e compreender a natureza 

jurídica do contrato de franquia. 

Na definição do conceito de “serviço” tributável pelo ISS, considerou que: “A mera 

inclusão na lista não transforma em ‘serviço’ a atividade que, pela sua natureza, tenha outra 

qualificação jurídica, mas a falta, a não previsão, na linha da jurisprudência deste Tribunal, 

afasta a incidência do imposto”. Ao analisar os julgados sobre o tema, destacou que, com base 

na análise do RE 651.703, o STF entendeu que as atividades desempenhadas pelas operadoras 

de planos de saúde foram consideradas de natureza mista, englobando tanto um “dar” quanto 

um “fazer”. Assim sendo, “não se pode afirmar que tenha havido – ainda – uma superação total 

do entendimento de que o ISS incide apenas sobre obrigações de fazer, e não sobre obrigações 

de dar”. 

Sobre a natureza jurídica do contrato de franquia, o Relator destacou que se sobressai a 

natureza híbrida deste contrato, que compreende cessão de uso da marca, assistência técnica, 

direito de distribuição de produtos ou serviços, entre outros, o que estava previsto na Lei 

8.955/1994, revogada pela Lei 13.966/2019. Algumas dessas atividades poderiam ser tidas 

como atividades-meio e outras, atividades-fim, considerando a relação entre franqueador e 

franqueado. 

A partir disso, o Relator concluiu que deve haver, no caso, a incidência do ISS pelas 

seguintes razões: 

 

O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer 
incidência do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de 
esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado). O 
vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem à mera 
obrigação de fazer. 
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Além disso, afirmou que não houve, com essa decisão, alteração da jurisprudência do 

STF. Lembrou que no RE 116.121, que tinha como pano de fundo a locação de guindastes, não 

havia a inclusão da mão de obra de seus operadores no contrato, ou seja, não havia, no caso, 

esforço humano prestado em favor de terceiro. Destacou que o Enunciado de Súmula Vinculante 

31 e do RE 626.706131 não se aplicam às hipóteses em que a locação de bens móveis se faz 

acompanhar de outras atividades. 

Nesse sentido, o Relator entendeu que há ao menos duas razões para não separar as 

atividades que compõem o contrato de franquia em atividades-meio e atividades-fim. 

A primeira se refere ao fato de que o contrato compõe uma unidade composta por 

diversas atividades: cessão de direito de uso da marca, assistência técnica, transferência de 

know-how ou segredo industrial. Trata-se de negócio jurídico único e separar essas atividades 

seria desnaturá-lo. 

A segunda razão, de ordem prática, se refere à necessidade de evitar que o contribuinte 

manipule as formas contratuais e os custos individuais dessas prestações para reduzir a carga 

tributária incidente. Contudo, essa razão despreza a aplicação de princípios que regem essas 

relações como a liberdade de contratar e a boa-fé. 

Outro ponto do julgado que chama a atenção é que o Relator traz como um dos 

fundamentos dessa decisão a impossibilidade de que sejam criados “vazios” tributários pela 

decisão de inconstitucionalidade. Ele entendeu que poderia ocorrer, nesse caso, a mesma 

situação verificada no precedente da não incidência de ISS sobre locação de bens móveis. Além 

de não ser possível que os Municípios exijam ISS nessa hipótese, também não podem os Estados 

exigirem o ICMS. 

Por tudo isso, o Relator concluiu que: 

 

Enfim, por todas essas razões, estou convencido de que não viola o texto constitucional 
nem destoa da orientação atual desta Corte a cobrança de ISS sobre os contratos de 
franquia (franchising). Reitere-se que os contratos de franquia são de caráter mistos ou 
híbridos, o que engloba tanto obrigações de dar quanto de fazer. Em sendo assim, o 
caso é de reafirmar a jurisprudência desta Corte, no sentido da incidência do ISS, 
conforme já decidido em sede de repercussão geral tanto no RE 651.703, Rel. Ministro 
Luiz Fux, DJe 26.4.2017, quanto no RE 592.905, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 
5.3.2010. 

 
131 No RE 626.706, julgado sob rito da Repercussão Geral (Tema 212) em 08/09/2010, foi fixada a seguinte tese: 
“É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação 
de bens móveis, dissociada da prestação de serviço”.  
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O posicionamento adotado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao admitir a 

incidência do ISS sobre todas as atividades desempenhadas pelas franquias, inevitavelmente 

reconhece a incidência do imposto sobre atividades que constituem “serviços” e sobre outras 

que não o são, como ceder o direito de uso de marca e transferir know-how ou segredo industrial. 

Aqui vale lembrar a observação feita pelo Ministro Cezar Peluso, ao aprovar o Enunciado de 

Súmula Vinculante 31, no sentido de que seria desnecessária a aposição da expressão 

“dissociadas de prestação de serviços”: “Veja bem: estamos afirmando que é inconstitucional 

quando incide sobre locação de móveis, mas só quando é dissociada da operação de serviço. 

Quando for associada, cabe imposto? Não. Então, a referência a ‘dissociada’ é desnecessária, 

porque, quando associada, também não incide”. 

Desse modo, o ISS não deveria incidir sobre aquilo que não é serviço, ou seja, que não 

constitua uma obrigação de fazer, critério que continua sendo adotado para se entender o que é 

“serviço” tributável. O que vem ocorrendo é que, ao longo dos anos, como ocorre nesse julgado, 

o STF passou a entender que há a possibilidade de o ISS alcançar aquilo que não seja “serviço”, 

considerando a abertura semântica da expressão “de qualquer natureza”, posta no art. 156, III, 

da CRFB/1988. 

O modo encontrado no julgado para superar esse ponto foi entender pela impossibilidade 

de segregação dessas atividades, por elas constituírem um único negócio jurídico. “Nenhuma 

das referidas prestações, per se, seria suficiente para definir essa relação contratual. Separar uma 

das outras acabaria por desnaturar a relação contratual em questão, mudando-lhe o sentido 

prático e o escopo”. 

O Ministro Marco Aurélio, em seu voto, rememorou o histórico dos julgamentos mais 

relevantes envolvendo questões correlatas. Ele concluiu apontando como os negócios jurídicos 

complexos devem ser entendidos para que se verifique se há ou não a incidência do ISS sobre 

eles: 

 

Considerados negócios jurídicos complexos, mostra-se indispensável levar em conta 
o conjunto de atos praticados para extrair a essencialidade da prestação. É dizer: se, de 
um lado, o negócio entabulado revelar, em essência, obrigação de dar, há de excluir-
se a atividade do campo de incidência tributária, por não preencher a operação os 
elementos do tipo serviço. Se, de outro lado, existente, no núcleo da prestação, um 
fazer, surge caracterizado serviço, a viabilizar a cobrança do ISS. 
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A partir disso, entende que o fato de a CRFB/1988 ter delegado à lei complementar a 

definição de serviços tributáveis pelo imposto, não significa que o dispositivo constitucional 

deve ser interpretado à luz do art. 110, do CTN. Os limites a definição desse conceito estão na 

própria CRFB/1988. Desse modo, o traço distintivo e imprescindível à caracterização do 

“serviço” tributável pelo ISS é a preponderância, no caso, de um ato humano que revele uma 

obrigação de fazer. 

Especificamente no caso do contrato de franquia, definido como prestação de serviço, 

nos termos do subitem 17.08, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, ele compreende a 

cessão do direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou 

semiexclusiva de produtos ou serviços, além do direito de uso de tecnologia, relacionada à 

implantação ou administração do negócio, mediante remuneração direta ou indireta, sem que 

fique caracterizado vínculo empregatício, como prevê o art. 2º, da Lei 8.955/1994. A essência 

do contrato de franquia não revela obrigação de fazer, mas de dar, concernente na cessão do 

direito de uso de marca ou patente, situação que exclui essa atividade do campo de incidência 

do ISS. 

Além disso, a cessão de direito pode vir acompanhada de atividades voltadas para 

viabilizar a instalação e o desenvolvimento do empreendimento franqueado, como assistência, 

instrução e treinamento de pessoal. A partir disso, infere-se que o contrato de franquia se 

caracteriza como um contrato complexo, composto por obrigações de dar e de fazer. 

O Ministro Marco Aurélio afirmou que diante de situações como essa faz-se, para os fins 

de tributação, a distinção entre as atividades-meio (“tarefas desempenhadas em atendimento a 

requisito para a produção de outra utilidade”) e as atividades-fim (“utilidade posta à disposição 

do mercado”). Contudo, não seria esse o caso da franquia, que é contrato complexo e tem por 

atividade-fim a cessão de direito de marca ou patente, que não constitui serviço tributável pelo 

ISS. Por essa razão, concluiu pela inconstitucionalidade do subitem 17.08, da Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

O Ministro Alexandre de Moraes também apresentou seu voto. Ele destacou que, ao 

julgar o RE 547.245, o STF “[...] deu interpretação mais larga ao conceito de serviço”, o que foi 

reafirmado no julgamento do RE 651.703. Além disso, sustentou que o contrato de franquia não 

se restringe à cessão de direito de uso de marcas e patentes, porque envolve a prestação de 

diversos serviços de organização empresarial, conforme dispõe o art. 3º, da Lei 8.955/1994. 
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A partir disso, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto 

do Relator, Ministro Gilmar Mendes, restando vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de 

Mello. Foi fixada a seguinte tese para o Tema de Repercussão Geral 300: “É constitucional a 

incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia 

(franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 

116/2003)”. 

 

7.1.3.3.8. ISS nas relações mistas ou complexas na ADI 3.142 

 

No julgamento da ADI 3.142, em 05/08/2020, o STF fez um interessante retrospecto 

sobre a definição de “serviço” na sua jurisprudência. Na ocasião, o STF examinou a 

constitucionalidade do subitem 3.04, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que 

determina a incidência do ISS sobre “locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem 

ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos 

de qualquer natureza”. Sobre onde se considera ocorrido o fato, o art. 3º, §1º, da Lei 

Complementar 116/2003, merece destaque: 

 

§ 1o No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se 
ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja 
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, 
objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de 
uso, compartilhado ou não. 

 

A Requerente afirmou que o art. 3º, §1º, da Lei Complementar 116/2003, ofenderia os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque obriga o contribuinte a criar uma 

estrutura operacional capaz de gerir o recolhimento do ISS para centenas de Municípios, 

inclusive com a abertura de filiais. Além disso, estaria sujeito a variadas obrigações acessórias 

impostas por cada um desses Municípios. 

O Relator, Ministro Dias Toffoli, ao apreciar a questão, destacou: 

 

[...] não ser cabível ao legislador complementar expandir, a seu alvitre, sob o pretexto 
de estar realizando tal definição, o campo da competência tributária atribuída pelo 
texto constitucional aos municípios. Afinal, se isso fosse permitido, o legislador 
infraconstitucional estaria promovendo alteração da própria Constituição Federal, o 
que, como é evidente, não é permitido. 
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Ao refazer o histórico das discussões postas no STF sobre a definição de “serviço”, o 

Ministro Dias Toffoli afirmou que o ISS, enquanto sucessor do IIP, não funciona como 

referência histórica para determinar a incidência do imposto sobre locações de operações 

assemelhadas. Ele foi criado com o intuito de restringir o campo de incidência do IIP e 

exatamente por isso, foi proposta a compensação financeira, proveniente da redistribuição da 

receita de tributos federais e estaduais, como o Imposto sobre a Renda (IR) e o ICMS. 

Também não seria útil a referência ao art. 71, do CTN, porque, além de sua efêmera 

vigência132, o CTN nasceu à luz do art. 15, da Emenda Constitucional 18/1965, que estabelecia 

a competência dos Municípios para instituir o “impôsto sôbre serviços de qualquer natureza, 

não compreendidos na competência tributária da União e dos Estados”. 

Ressaltou que a interpretação econômica não pode preponderar sobre a jurídica, 

devendo, portanto, ser adotados critérios jurídicos e não econômicos para definir “serviço” 

tributável. Nesse sentido, no RE 116.121, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do ISS 

sobre a locação de guindastes, com base não somente na legislação civil, que define a obrigação 

de dar e a de fazer, mas considerando também o que determina o art. 110, do CTN. O negócio 

jurídico em análise não revelaria um esforço humano, mas uma obrigação de dar, não se 

enquadrando como “serviço” tributável. 

Com base nessa orientação, foi editado o Enunciado de Súmula Vinculante 31, que 

determina a inconstitucionalidade da incidência do ISS “[...] sobre operações de locação de bens 

móveis”. 

Segundo o Ministro Dias Toffoli, os julgados posteriores não achegaram a infirmar a 

definição de “serviço” baseada na ideia de que constitui um fazer humano em favor de terceiro. 

Por isso, ele defende que se verifica uma “atualização da jurisprudência”. O Ministro não fala 

em “mutação constitucional”, mas reconhece que houve uma alteração naquilo que se entendia 

por “serviço” tributável. 

No RE 592.905 e no RE 547.245, o STF entendeu que a dicotomia dar-fazer não seria 

suficiente para afirmar ou infirmar a incidência do ISS sobre determina operação, considerando 

a complexidade das atuais figuras negociais. Desse modo, o “serviço” não deve ser entendido 

exclusivamente com base na legislação civil, porque restringi-lo à obrigação de fazer seria 

 
132 O CTN foi publicado em 27/10/1966 e entrou em vigor em 01/01/1967. O art. 71, do CTN, foi revogado pelo 
art. 13, do Decreto-lei 406/1968, publicado em 31/12/1968 e em vigor a partir de 01/01/1969. 
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desconsiderar a expressão “de qualquer natureza”, prevista no art. 156, III, da CRFB/1988. 

Ademais, naquela ocasião, o STF entendeu que a atividade de financiamento, objeto dos 

contratos de leasing financeiro e lease-back, constituiria verdadeiro serviço. Considerou, por 

fim, que esses são contratos complexos em que predomina a prestação de serviço133. 

No RE 625.706, o STF aplicou o Enunciado de Súmula Vinculante 31 ao caso, por 

entender que as operações de locação de filmes cinematográficos, videoteipes, cartuchos para 

videogames e assemelhados estão dissociadas de qualquer prestação de serviço. 

No julgamento da Rcl 14.290 AgR, o STF entendeu que o Enunciado de Súmula 

Vinculante 31 somente é aplicável aos contratos complexos se a obrigação de dar estiver “[...] 

claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que 

concerne ao valor específico da contrapartida financeira”. Por isso, determinou a incidência do 

ISS na locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de 

obra especializada para operá-los. 

A partir dessa análise, o Ministro Dias Toffoli sistematizou os entendimentos 

anteriormente adotados do seguinte modo: (i) se a operação revelar uma obrigação de dar pura, 

não haverá a incidência do ISS sobre ela, por aplicação do Enunciado de Súmula Vinculante 31; 

(ii) se a operação revelar unicamente uma obrigação de fazer, haverá a incidência do ISS; (iii) 

nas relações de natureza mista ou complexa, havendo a possibilidade de se segregar a obrigação 

de fazer de outras obrigações que constituam o contrato, o ISS incidirá apenas sobre aquelas; 

(iv) não havendo a possibilidade de segregação e estando a operação tributada definida em lei 

complementar como serviço de qualquer natureza, nos termos do art. 156, III, da CRFB/1988, 

incidirá o ISS. Não sendo possível a segregação e não estando a operação definida em lei 

complementar, incidirá o ICMS, conforme definido no RE 144.795. 

Ele destacou ainda que, em determinadas situações, o STF reconheceu a impossibilidade 

de cobrança do ISS em operações mistas, ainda que definidas em lei complementar como 

serviço, como ocorreu na ADI 4.389 MC. No caso, entendeu pela incidência do ICMS sobre as 

operações de industrialização por encomenda de embalagens, ainda que a composição gráfica 

 
133 Essa afirmação parece ser equivocada. Por mais de uma vez, no RE 592.905 e no RE 547.245, foi mencionado 
que não se trataria de um contrato misto ou complexo, mas de um contrato autônomo que tem por núcleo o 
financiamento, serviço tributável pelo ISS. 



202 
 

faça parte do processo produtivo, quando destinadas à integração ou utilização direta em 

processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. 

Por fim, o Relator afirmou que: “O fato de, eventualmente, o sublocador, o arrendante 

ou o permitente ter a obrigação de manter coisas em bom estado e de garantir seu bom uso não 

transforma as referidas situações em relações mistas ou complexas”. Destacou que não se admite 

a incidência do ISS em relação às situações descritas no subitem 3.04, da Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003, quando isoladamente consideradas. Entretanto, isso não impede que 

o imposto seja cobrando se essa obrigação fizer parte de uma relação mista ou complexa, em 

que não se possa dissociá-las de uma obrigação de fazer. 

O Ministro Marco Aurélio afirmou que ao estabelecer que os “serviços de qualquer 

natureza” seriam “definidos em lei complementar”, não afasta a existência de um sentido 

estabelecido no texto constitucional. Por essa razão, conclui que: “A legislação de regência, ao 

versar sobre a materialidade do imposto, deve obedecer às balizas estipuladas na própria 

tipologia constitucional de serviço”. E destacou que a CRFB/1988 não deve ser interpretada a 

partir do art. 110, do CTN, mas respeitando os limites da competência estabelecidos 

constitucionalmente. Nesse sentido, o item 3, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, 

tem por essência obrigação de dar e não de fazer, que caracteriza o “serviço” tributável. 

Prevaleceu o voto do Relator, tendo sido dada interpretação conforme à Constituição ao 

subitem 3.04, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, admitindo a cobrança do ISS nas 

hipóteses nele descritas integrem relação mista ou complexa em que não seja possível segmentá-

las de uma obrigação de fazer, seja em relação a seu objeto, seja no que se refere à contrapartida 

financeira. 

 

7.1.3.3.9. As considerações sobre serviço no download de software e sobre a cessão de direitos 

que tenha o software como objeto 

 

A ADI 1.945 foi proposta para questionar a constitucionalidade da Lei Estadual 

7.098/1998 do Estado do Mato Grosso, que determinava a incidência do ICMS sobre o 

download de software. Por sua vez, na ADI 5.659, questionou-se a constitucionalidade da Lei 

Estadual 6.763/1975 e do Decreto Estadual 43.080/2002, do Estado de Minas Gerais, que previa 

a incidência do ICMS sobre o “fornecimento de programa para computador”.  
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Na ADI 1.945, antes de o Ministro Nunes Marques, que pediu vista, se manifestar, já 

havia sido alcançada maioria pela não incidência do ICMS sobre essas operações, com base em 

diversos fundamentos. Para o exame que aqui se propõe, merece destaque os fundamentos do 

voto do Ministro Dias Toffoli, que discutiu a incidência do ISS sobre essas operações, mesmo 

não sendo o tributo objeto da discussão posta. 

Ele destacou que no voto proferido na ADI 5.659, de que é relator, que sobre as 

operações com software devem incidir única e exclusivamente o ISS, conforme previsto no 

subitem 1.05, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. Afirmou ainda que, para 

solucionar a questão é preciso notar que: 

 

[...] não existe, na Constituição Federal, disposição expressa no sentido de que o ICMS 
mercadoria abrangeria apenas bens corpóreos que são objeto de comércio ou 
destinados a sê-lo, nem no de que toda e qualquer operação com bens incorpóreos (não 
tangíveis) deve ser considerada prestação de serviço para efeito do ISS. 

 

Desse modo, o Ministro Dias Toffoli entendeu que se o serviço estiver listado em lei 

complementar entre aqueles tributáveis pelo ISS, isso, por si só, atrai a incidência do imposto 

sobre o valor total da operação e afasta a incidência do ICMS. Além disso, outro ponto que 

corroboraria a tributação das operações com software pelo ISS seria o fato de que sua elaboração 

decorreria de um fazer humano. Outro ponto citado é que a Lei 9.609/1998 estabelece que o uso 

do software será objeto de contrato de licença. Inexistindo tal instrumento, prevaleceria “o 

documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para a comprovação da 

regularidade de seu uso”. 

Esses fundamentos merecem algumas considerações. 

Em primeiro lugar, o fato de estar listado na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 

não é a garantia de que se trata de um “serviço” tributável pelo ISS. Para que assim seja 

considerado, é preciso que constitua um fazer humano com conteúdo econômico em favor de 

terceiro, considerando ser essa a definição do “serviço” previsto no art. 156, III, da CRFB/1988. 

Por essa razão, tantos itens e subitens da lista já tiveram a sua constitucionalidade questionada. 

Em segundo lugar, ao afirmar que no caso específico do software, objeto de cessão de 

direito ou licenciamento, decorre de um fazer humano, há um erro relacionado ao estudo da 

relação jurídica estabelecida e sobre a qual se define a incidência tributária. Os contratos de 

cessão de direito e licença são especificamente regulados pela Lei 9.609/1998 e tem objetos 
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distintos que não se confundem com a prestação de serviço. Vale notar que a cessão de direitos 

não se confunde com a licença. São figuras contratuais distintas. Na primeira, há a transferência 

em caráter exclusivo e não temporário de parte ou de todos os direitos patrimoniais do autor do 

software em favor do cessionário. Na licença, por outro lado, confere-se autorização para que o 

licenciado possa utilizar ou explorar o bem intangível. 

O critério material da regra-matriz de incidência do ISS é “prestar serviço de qualquer 

natureza, definido em lei complementar”. Assim, os contratos anteriormente citados não 

determinam a incidência do ISS, porque o imposto não incide sobre “ceder direitos sobre o 

software” nem sobre “licenciar software”. Não há, nessa hipótese, “serviço” tributável. 

Por fim, em terceiro lugar, o fato de não ter sido apresentado o instrumento pelo qual foi 

firmada a cessão de direitos ou a licença não faz com que a NFe emitida o substitua e se entenda 

que se trata de uma prestação de serviço. A inexistência do instrumento específico não desnatura 

a relação jurídica firmada nem a transforma em prestação de serviço. 

 

7.1.3.5. A definição do conceito de “serviço” adotada neste estudo 

 

O simples fato de estar na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 não significa que 

se está diante de um “serviço” tributável. É preciso que o item listado seja, de fato, “serviço”, 

considerando o texto e o contexto constitucional. Nesse sentido, Geraldo Ataliba (1971, p. 383) 

afirmou que: 

 
[...] a circunstância de outorgar a Constituição à lei complementar a tarefa de definir 
os serviços não quer significar, absolutamente, que a Constituição tenha dado ao 
legislador complementar liberdade de ampliar o conceito de serviço pressuposto 
constitucionalmente. (ATALIBA, 1971, p. 383) 

 

Uma advertência merece ser feita: A expressão “de qualquer natureza” não é um “cheque 

em branco” conferido ao legislador infraconstitucional. Ela não invalida a necessidade de que, 

para que seja tributável, deva enquadrar-se como “serviço”. Apesar disso, o Ministro Dias 

Toffoli, Relator na ADI 5.659, destacou que a inclusão na Lista Anexa à Lei Complementar 

116/2003 atrairia a incidência do ISS e afastaria a incidência do ICMS. 

Tradicionalmente, serviço pode ser definido como um fazer humano, em favor de 

terceiro, com conteúdo econômico, que não reflita uma relação regida pelo Direito do Trabalho. 



205 
 

Essa definição pode ter sido, ao longo dos anos, ampliada, considerando as decisões proferidas 

pelo STF. 

A associação do “serviço” à obrigação de fazer demonstra a adoção de critério puramente 

jurídico. E esse critério, por mais que a ementa do RE 651.703 (ISS sobre planos de saúde) 

demonstre o contrário, continua sendo adotado. O que mudou foi a extensão do que se entende 

por “fazer”. Isso se verifica, por exemplo, no RE 603.136 (ISS sobre contratos de franquia), 

quando se considerou a possibilidade de incidência do imposto sobre aquilo que não constitui 

“serviço”, dada a natureza híbrida desse contrato e a impossibilidade de segregação das 

atividades que constituem serviço daquelas que não constituem. 

Não há, portanto, mutação constitucional do conceito de “serviço”. Considerando o 

plano da significação, a interpretação ou reinterpretação do dispositivo constitucional, num novo 

contexto, ou seja, com base em elementos imprevisíveis à época da edição do texto determinaria 

essa mutação. Não é o que ocorre.  

Entretanto, se destacados trechos, frases dos julgados analisados, despojados de seu 

contexto de origem, poderia se concluir pela mutação constitucional. O exercício da aforização 

conduziria a essa falsa conclusão. Por isso, a análise do tema deve ser feita com muita cautela, 

com base nos fundamentos determinantes dos julgados examinados anteriormente. 

E, por fim, outra advertência: A interpretação econômica do fenômeno levaria ao que 

Alfredo Augusto Becker (2013, p. 33-34) defendia: “[...] uma forte corrente doutrinária moderna 

– sob a ilusão de defender e contribuir para o progresso do Direito Tributário – insiste, 

precisamente, em destruir o que nele há de jurídico. Em nome da defesa do Direito Tributário, 

eles matam o ‘Direito’ e ficam apenas com o ‘Tributário’”. 

Prossegue-se com a ideia de que o “serviço” decorre de uma obrigação de fazer e se 

caracteriza pela adoção desse critério jurídico e não econômico. Trata-se de um fazer humano. 

Isso não mudou e o STF sobreleva essa ideia, inclusive se considerado o voto do Ministro Dias 

Toffoli recentemente proferido na ADI 5.659. 

 

7.1.4. Serviço de comunicação 

 

Após a definição de “serviço”, é preciso que sejam feitas algumas considerações a 

respeito de um tipo específico de serviço de competência dos Estados e do Distrito Federal, por 
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força do art. 155, II, da CRFB/1988. Com fundamento no art. 146, da CRFB/1988, foi editada 

a Lei Complementar 87/1996, que determina, em seu art. 2º, II, a incidência desse imposto de 

competência dos Estados e do Distrito Federal sobre: “prestações onerosas de serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. 

Além disso, merece destaque a definição trazida pelo art. 60, §1º, da Lei 9.472/1997 (Lei 

Geral de Telecomunicações): “Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, 

caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza”. 

A partir desses dispositivos, verifica-se que o verbo que denota a conduta relacionada à 

comunicação, observado o princípio da capacidade contributiva, é “prestar”. Não se pode 

admitir a tributação do tomador do serviço, justamente por ter ele efetuado o dispêndio e não 

obtido a contraprestação financeira. O complemento a ser associado a esse verbo para compor 

o critério material da regra-matriz de incidência do ICMS-comunicação: “serviço de 

comunicação”. 

De acordo com André Mendes Moreira (2016, p. 85), quando a CRFB/1988 prevê a 

competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir imposto sobre “prestação de serviço 

de comunicação”, está a dizer que o serviço de comunicação deve ser prestado por terceiro e 

que a prestação deve ser onerosa, para que se caracterize o intuito negocial. 

A partir disso, é preciso definir o que se entende por “serviço de comunicação” e verificar 

se essa definição sofreu alteração ao longo dos anos. 

 

7.1.4.1. Um breve histórico da tributação do “serviço de comunicação” e a busca por elementos 

para defini-lo 

 

A competência para tributar o “serviço de comunicação” foi atribuída à União pelo art. 

14, II, da Emenda Constitucional 18/1965. Posteriormente, o CTN veiculou a definição do 

“serviço de comunicação” para fins tributários como: “[...] a transmissão e o recebimento, por 

qualquer processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de 

transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo Município e a mensagem em 

curso não possa ser captada fora desse território”. 
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À época, estava em vigor a definição de “telecomunicação” trazida pela Lei 4.117/1962 

(Código Brasileiro de Telecomunicações), que foi editada sob a égide da Constituição de 1946 

e recepcionada pela CRFB/1988. O seu art. 4º determinava que: “[...] constituem serviços de 

telecomunicações a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 

imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou 

qualquer processo eletromagnético”. 

Vale notar que essa definição não foi substancialmente alterada pela Lei 9.472/1997, 

mesmo porque o STF já havia se manifestado sobre a manutenção do conceito de 

“telecomunicação” com a promulgação da CRFB/1988 na ADI 561 MC, que será examinada no 

tópico 7.1.4.3 deste trabalho. 

Aos serviços de comunicação que não estivessem compreendidos na competência da 

União, abrir-se-ia para os Municípios a possibilidade de tributá-los pelo ISS. Contudo, ao julgar 

o RE 90.749 e o RE 91.813, em 15/05/1979 e 16/09/1980 respectivamente, o STF entendeu que 

a competência do Município se restringiria à tributação da transmissão de publicidade ou 

propaganda por emissora de televisão ou rádio que seja feita exclusivamente dentro de seus 

limites territoriais.  

O imposto foi instituído pela União somente em 1984, por meio do Decreto-lei 2.168, e 

restrito aos serviços de telefonia por opção do legislador ao exercer a competência que lhe fora 

conferida pela Emenda Constitucional 18/1965. No texto, não se verificam elementos adicionais 

para definir o “serviço de comunicação”. 

Posteriormente, com a promulgação da CRFB/1988, os Estados e o Distrito Federal 

passaram a ser competentes para tributar os “serviços de comunicação” e especialmente após a 

difusão do uso da internet, tornou-se ainda mais necessário compreender o conceito para se 

verificar o alcance do ICMS-comunicação. 

 

7.1.4.2. A definição de “serviço de comunicação” 

 

Numa primeira aproximação, é preciso compreender o conceito de “comunicação”. 

Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 768): 

 

O processo comunicativo que estabelece o conteúdo semântico do vocábulo 
‘comunicação’ é aquele consistente na transmissão, de uma pessoa para outra, de 
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informação codificada, por meio de um canal, entre emissor e receptor, que possuem 
em comum, ao menos parcialmente, o repertório necessário para decodificação da 
mensagem. (CARVALHO, 2015a, p. 768) 

 

Dada a amplitude dessa definição, nela podem ser incluídos os processos em que uma 

informação é difundida, ainda que não destinada a um receptor determinado ou de forma 

inconsistente. Os outdoors, por exemplo, inequivocamente se subsomem ao conceito de 

“comunicação”, mas não necessariamente à ideia de “serviço de comunicação”. 

Nesse sentido, André Mendes Moreira (2016, p. 89) ressalta que: “Por mais amplo que 

seja o conceito de comunicação (e de fato o é), tem-se sempre um núcleo imutável, que pode 

ser enunciado como o processo de levar uma mensagem do emissor ao receptor”. Mas para que 

se configure como fato passível de tributação pelo ICMS-comunicação, não se deve adotar o 

conceito de forma tão ampla, havendo, para tanto, a necessidade de que o serviço seja ultimado. 

Sendo assim, segundo Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 768), a expressão “prestar 

serviço de comunicação” “[...] consiste na atividade de colocar à disposição do usuário os meios 

e modos necessários à transmissão e recepção de mensagens, distinguindo-se, nessa medida, da 

singela realização do fato comunicacional”. Por essa razão, a “comunicação” em si mesmo 

considerada não se confunde com “prestar serviços de comunicação”. 

Para que esse ponto possa ser enfrentado, emerge uma primeira questão: O termo 

“serviço” na expressão “serviço de comunicação” significa também um fazer humano em favor 

de terceiros, mediante remuneração e regido pelo Direito Privado? E a resposta é sim. Dessa 

definição podem ser extraídos os elementos imprescindíveis para que se considere prestado o 

serviço de comunicação: (i) prestador; (ii) tomador; e (iii) preço do serviço. 

Conforme destaca Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 769): 

 

A prestação do serviço de comunicação só se verificará quando houver a junção 
simultânea dos elementos constitutivos da prestação de serviço, de um lado, e do 
processo comunicacional, do outro, de tal forma que a atividade exercida pelo 
prestador tenha por objetivo realizar a comunicação entre o tomador do serviço e 
terceira pessoa, mediante pagamento de um valor. Pode-se falar em prestação de 
serviço de comunicação quando o emissor da mensagem aparece como tomador do 
serviço, que, mediante pagamento de remuneração, contrata o prestador para que este 
exerça a função de canal, proporcionando meios que tornem possível a transmissão da 
mensagem ao destinatário. (CARVALHO, 2015a, p. 769) 
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“Prestar serviço de comunicação” deve ser entendido o processo pelo qual o emissor da 

mensagem, que figura como tomador, contrata o serviço do canal para transmiti-la a terceiro, 

mediante o pagamento de determinado valor. Somente haverá a prestação de serviço de 

comunicação quando a transmissão da mensagem se der com a intermediação de terceiro. 

Quando a mensagem for transmitida pelo próprio emissor, sem a contratação do prestador de 

serviço que exerce a função de canal, não restará configurado o fato que, se descrito em 

linguagem competente, ensejará a formação da relação jurídica, que tem por objeto o ICMS-

comunicação, entre o prestador do serviço e o Estado ou Distrito Federal. 

 

7.1.4.3. O entendimento do STF sobre o alcance da expressão “prestar serviço de 

comunicação” 

 

Algumas vezes, o STF foi instado a se manifestar sobre a definição do conceito “prestar 

serviço de comunicação”. Para este estudo, serão analisados a ADI 561 MC, o RE 572.020 

(habilitação de telefonia móvel), o RE 912.888 (assinatura básica mensal) e ADI 1.945 

(licenciamento e cessão de direito de uso do software).  

Na ADI 561 MC, julgada pelo STF em 23/08/1995, em que se entendeu pelo 

descabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade para discutir atos de natureza meramente 

regularmente, o Relator, Ministro Celso de Mello, trouxe a definição de “telecomunicações”: 

 

[...] a noção conceitual de telecomunicações – não obstante os sensíveis progressos 
de ordem tecnológica registrados nesse setor constitucionalmente monopolizado pela 
União Federal – ainda subsiste com o mesmo perfil e idêntico conteúdo, abrangendo, 
em consequência, todos os processos, formas e sistemas que possibilitam a 
transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, 
sons e informações de qualquer natureza. Em uma palavra: o conceito técnico-
jurídico de serviços de telecomunicações não se alterou com o advento da nova ordem 
constitucional. 

 

No julgamento, merece destaque o fato de que o próprio STF reconhece que o conceito 

de “serviço de telecomunicação” não foi substancialmente alterado com a promulgação da 

CRFB/1988, que determinou a competência para tributá-los seria dos Estados e do Distrito 

Federal. 

No RE 572.020, julgado em 06/02/2014, o STF decidiu pela não incidência do ICMS 

sobre as operações de habilitação de aparelho móvel celular. O Ministro Dias Toffoli, em seu 
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voto, destacou que “comunicação” e “prestação de serviço de comunicações” são 

inconfundíveis, sendo que o ICMS-comunicação incide sobre esta, que é gênero daquela. E 

concluiu que: “[...] a incidência válida da regra-matriz do ICMS-comunicação se dá apenas 

quando ocorre uma atividade remunerada, de caráter negocial, mediante a qual o prestador de 

serviço fornece condições materiais para que efetivamente se realize a comunicação entre 

emissor e receptor”. 

No RE 912.888, julgado em 13/10/2016, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 827), 

foi fixada a seguinte tese: “O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de 

telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário”. Em seu 

voto, o Ministro Luiz Fux, afirmou que: 

 

[...] o que devem ser tributados pelo ICMS são justamente os serviços de comunicação 
e não os serviços para comunicação, como é o caso da assinatura, que permite apenas 
a disponibilização e a possibilidade de acesso aos serviços de comunicação pelos 
usuários, sem que com eles se confundam. 

 

O julgado excluiu da incidência do ICMS-comunicação aquilo que considerou ser 

apenas um serviço preparatório para a comunicação. Por meio do imposto, tributa-se, portanto, 

a prestação de “serviço de comunicação”. 

No julgamento da ADI 1.945, ainda não finalizado, o Ministro Dias Toffoli, em seu voto, 

ressaltou que é inconstitucional a incidência do imposto sobre “a adesão, o acesso, a 

disponibilização, a ativação, habilitação e a assinatura”. Ele reiterou o entendimento adotado no 

RE 570.020 pelo Tribunal Pleno, no sentido de que: “[...] os serviços preparatórios aos atos de 

comunicação não podem ser tributados pelo ICMS, por não constituírem serviços de 

comunicação propriamente ditos, e sim serviços suplementares ou atividades-meio”. 

Desse modo, verifica-se que não foi consagrada a mutação constitucional do conceito de 

“serviço de comunicação”, dado que o STF, manteve, ao longo dos anos, o entendimento de que 

“comunicação” é ideia mais ampla do que “serviço de comunicação”. Ele pode ser definido 

como a prestação onerosa de serviço de fornecimento de condições materiais contratada pelo 

emissor para que a mensagem possa ser enviada ao receptor. 

 



211 
 

7.1.4.4. A definição de “serviço de comunicação” adotada neste trabalho e a atuação dos 

marketplaces 

 

 A “comunicação” não é fato tributável. Por isso, faz-se necessário definir “serviço de 

comunicação”. Ele, diferentemente daquela, é prestado onerosamente por um intermediário que 

faz as vezes de canal, por meio do qual, a mensagem é levada do seu emissor para seu 

destinatário. 

 A definição trazida pelo art. 68, II, do CTN, mais se aproxima do que seja “serviço de 

telecomunicação”, nos termos atualmente do art. 60, §1º, da Lei 9.472/1997, conceito mais 

restrito do que o de “serviço de comunicação”. Aquele se relaciona à prestação de serviço “por 

fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético”. Assim, o 

“serviço de comunicação”, contido na hipótese da regra-matriz de incidência do ICMS, não são 

apenas os serviços de telecomunicação. 

 Conforme analisado no tópico 5.2.2.8 deste trabalho, os marketplaces de economia 

compartilhada, ao aproximar promove, por meio da tecnologia, o encontro entre aquele que 

disponibiliza o bem ou serviço e aquele que busca por esse bem ou serviço, o que identifica a o 

serviço de intermediação. Ademais, como descrito no tópico 6.4, em que foi analisada a estrutura 

negocial desses modelos de negócio no contexto da economia compartilhada, verifica-se que os 

maketplaces não prestam “serviço de comunicação”. Isso porque o objetivo das pessoas por eles 

ligadas não é de estabelecer uma simples comunicação, mas de celebrar contrato de compra e 

venda, locação, prestação de serviço, permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento 

ou ainda firmar negócios jurídicos mistos, em que os contratantes combinam elementos de 

outras espécies contratuais para criar um contrato que melhor reflita o negócio jurídico que 

pretendem celebrar. 

 Desse modo, a definição de “serviço de comunicação” é útil para demonstrar que os 

marketplaces de economia compartilhada não o prestam. Eles não atuam como canal para que 

as pessoas que eles aproximam estabeleçam comunicação, mas funcionam como intermediário 

de outros negócios jurídicos ao aproximá-las. 
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7.2. A definição do lugar do tributo 

 

O critério espacial da regra-matriz de incidência tributária é composto pelos enunciados, 

sejam eles implícitos ou explícitos, que determinam os marcos espaciais, para que se possa ser 

atribuído um lugar ao fato jurídico tributário. Trata-se de um recorte da realidade social, relatado 

pela linguagem jurídica, para reduzir as complexidades, tornando a ocorrência no mundo 

fenomênico apreensível. 

O critério espacial não se confunde com a vigência espacial da lei, que, por sua vez, é 

definida no seu veículo introdutor. Se ele for silente quanto a isso, demandará a aplicação do 

art. 1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), que determina que: 

“Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois 

de oficialmente publicada”. Ausente qualquer indicação espacial que indique onde a norma 

jurídica produzirá seus regulares efeitos, considera-se que ela é apta para tanto em todo o país. 

Assim, Lucas Galvão de Britto (2014, p. 132) define o domínio espacial de vigência como sendo 

“[...] aquele dentro do qual devem ser apuradas as referências designativas do ponto que é o 

critério espacial”. 

Nesse sentido, o legislador poderá se socorrer de ficções relativas ao espaço em que se 

considera ocorrido o fato tributável. O autor (2014, p. 132) recorda a fixação de extensões 

genéricas como o perímetro urbano e as zonas francas, quando ao prevê-las os enunciados 

prescritivos atuam sobre o domínio espacial da vigência normativa e não sobre a regra-matriz 

de incidência tributária. 

Nota-se que a definição do critério especial da regra-matriz de incidência dos tributos já 

encontra dificuldades, considerando os problemas que emergem de uma análise mais profunda 

dos enunciados prescritivos utilizados para construí-la. Tanto o é que, no caso do ISS, por 

exemplo, o art. 3º, da Lei Complementar 116/2003, a despeito de tentar criar uma regra, em seu 

caput, para determinar onde se considera ocorrido o fato tributável, elenca, em seus incisos, 25 

exceções a essa regra. Outro exemplo é o art. 11, da Lei Complementar 87/1996, que estabelece 

o local da “operação relativa à circulação de mercadoria” a depender da natureza das condições 

em que a operação é realizada. 

Essa complexidade se acentua quando se verificam as mudanças provocadas na 

celebração de negócios jurídicos utilizando a tecnologia. É possível comprar pela internet, 
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contratar serviços diversos sem sair de casa e, para complicar ainda mais, negociar bens 

intangíveis e ter acesso a eles independentemente de onde esteja. Mais ainda, quando 

examinados os negócios jurídicos celebrados por intermédio das plataformas digitais que 

aproximam pessoas que desejam disponibilizar seus bens e serviços e outras que querem obtê-

los, não é simples compreender onde ocorreria o fato por ela praticado.  

Contudo, o maior problema relativo ao critério espacial da regra-matriz de incidência se 

releva quando analisado a estrutura do IR. Até 1995, o Brasil adotava o regime territorial e não 

tributava as rendas auferidas no exterior. Com a edição do art. 25, da Lei 9.249/1995, que tem 

por fundamento o art. 153, §2º, I, da CRFB/1988134, foi instituída a tributação em bases 

universais, ao dispor que: “Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior 

serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao 

balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano”. Desse modo, autoriza-se o alcance de 

valores auferidos inclusive no exterior para que sejam tributados pelo IR135. 

Há limites para o alcance desses valores. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar 

o REsp 1.325.709 em 24/04/2014, firmou entendimento no sentido de que o art. 98, do CTN136, 

determina a prevalência dos tratados internacionais sobre a legislação interna, dada a sua 

especificidade. Nesse sentido, conforme art. VII, do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda 

e o Capital da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os 

lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo Estado, a não 

ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado contratante, por meio de um 

estabelecimento permanente ali situado. No entanto, o Brasil não possui muitos acordos com 

outros países nesses moldes. 

Com base nessas premissas, será analisado como se deve entender onde ocorre a 

obtenção de receita, considerando como as plataformas digitais atuam. 

 

 
134 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] 
III – renda e proventos de qualquer natureza; [...] 
§ 2º O imposto previsto no inciso III: 
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; 
135 Apesar de mencionar especificamente o IR, isso também gera efeitos imediatos na apuração da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e alcança, de forma mediata, a apuração da Contribuição ao Programa de 
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 
136 Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão 
observados pela que lhes sobrevenha. 
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7.2.1. As plataformas digitais e a definição do local em que ocorre o fato tributável 

 

As plataformas digitais podem ser operadas por empresas brasileiras estabelecidas no 

Brasil, por empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil, por empresas brasileiras estabelecidas 

no exterior e por empresas estrangeiras estabelecidas no exterior. A grande questão é verificar 

qual é o elemento de conexão137 que permite a aplicação da legislação tributária brasileira a 

esses casos e se eles são suficientes para, no caso das dos marketplaces, alcançar a renda por 

eles auferida. É o que será analisado a seguir. 

 

7.2.1.1. Plataformas digitais brasileiras estabelecidas no Brasil 

 

As plataformas digitais brasileiras estabelecidas no país são consideradas contribuintes 

do IR por força do art. 158, I e do art. 159, I, ambos do Decreto 9.580/2018 (Regulamento do 

IR). Este determina que se consideram pessoas jurídicas para fins do IR: “as pessoas jurídicas 

de direito privado domiciliadas no País, sejam quais forem seus fins, a sua nacionalidade ou os 

participantes em seu capital”. Esses dispositivos revelam que os valores auferidos por essas 

pessoas jurídicas deverão ser oferecidos à tributação no país, justamente por se considerar que 

o fato jurídico que enseja a tributação pelo IR ocorreu no Brasil. 

No caso de a plataforma digital brasileira realizar a aproximação entre pessoas que 

desejam fornecer seus bens e serviços e outras que desejam obtê-los, o take rate ou fee por ela 

cobrado representará o montante a ser oferecido para tributação pelo IR. É preciso lembrar que 

o take rate representa a comissão cobrada pela plataforma para promover esse encontro de 

pessoas com interesses complementares. Ainda que o marketplace seja classificado como de 

fluxo interno, em que o valor integral do GMV passa por dentro dele e o take rate é abatido no 

momento do repasse do valor atribuído ao fornecedor do bem ou prestador do serviço, conforme 

 
137 Elemento de conexão, segundo Alberto Xavier (1998, p. 218), é o elemento de previsão normativa que, 
considerando a localização de uma situação da vida num certo ordenamento tributário, determina o âmbito de 
aplicação das leis desse ordenamento a essa mesma situação. Trata-se, portanto, de uma previsão em lei que vincula 
determinado fato jurídico tributário ao ordenamento jurídico de um Estado específico. 
Os elementos de conexão podem ser subjetivos, ou seja, relacionados às pessoas (nacionalidade e residência), ou 
objetivos, quando relativos à fatos relacionados à fonte de produção, ao pagamento da renda, ao lugar do exercício 
da atividade, da situação dos bens, do estabelecimento permanente ou da celebração de um contrato. 
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explicado no tópico 6.3.2 deste trabalho, o que constituirá renda tributável será apenas o fee e 

não os valores a serem repassados a terceiros, que compõem receita de terceiros. 

Contudo, nem só renda auferida no país será tributada pelo IR. Por aplicação da 

tributação da renda em bases universais, também sobre os valores auferidos no exterior, por 

empresa brasileira estabelecida no país, deverá ser apurado o IR. Desse modo, ainda que a 

plataforma digital aproxime pessoas situadas no exterior e que o fee por ela recebido seja 

considerado uma receita gerada no exterior, verifica-se a ocorrência do fato “auferir renda” 

tributável pelo IR. 

 

7.2.1.2. Plataformas digitais estrangeiras estabelecidas no Brasil 

 

Nos termos do art. 158, I, do Decreto 9.580/2018, as pessoas jurídicas serão tidas como 

contribuintes do IR. Elas estão descritas no art. 159, deste Regulamento que, em seu inciso II, 

determina que se consideram pessoas jurídicas para fins de tributação pelo IR: “as filiais, as 

sucursais, as agencias ou as representações no País das pessoas jurídicas com sede no exterior”. 

Além disso, o art. 42, da Lei 4.131/1962, que fundamenta o art. 159, do Decreto 

9.580/2018, assim dispõe: “As pessoas jurídicas que tenham predominância de capital 

estrangeiro ou sejam filiais ou subsidiárias de empresas com sede no exterior ficam sujeitas às 

normas e às alíquotas do imposto de renda estabelecidas na legislação deste tributo”. 

Verifica-se, portanto, que a legislação nacional equipara as filiais de pessoas jurídicas 

estrangeiras às pessoas jurídicas nacionais domiciliadas no país para efeitos da tributação pelo 

IR. Sobre a atuação de tais empresas no país, Heleno Tôrres (2001, p. 193) afirma que: 

 

Sendo autorizada a funcionar no país, a empresa estrangeira deverá providenciar a 
constituição de uma pessoa jurídica, autônoma em relação à matriz, que será 
equiparada às pessoas jurídicas residentes, conforme art. 147, II, e III, do RIR/99138. 
Com isso, a pessoa jurídica estrangeira adquirirá residência fiscal brasileira e ficará 
sujeita ao princípio da universalidade sobre os seus ganhos e rendimentos, por força 
de atração específica. (TÔRRES, 2001, p. 193) 

 

Além da renda auferida no Brasil pela filial de pessoa jurídica estrangeira estabelecida 

no país, a Receita Federal do Brasil (RFB) determinou a tributação dos valores obtidos no 

 
138 O art. 147, do Decreto 3.000/1999, corresponde ao art. 159, do Decreto 9.580/2018. 
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exterior por essa empresa, com base no princípio da tributação em bases universais. Nesse 

sentido, a Solução de Consulta COSIT 17/2015 estabeleceu que: 

 

[...] a renda que se submete à tributação em bases universais é tão somente aquela 
auferida pela filial aqui estabelecida, não havendo que se cogitar da tributação nesses 
moldes sobre a renda gerada pela sua matriz no estrangeiro, tampouco por qualquer 
das outras filiais domiciliadas nos mais diversos países. Essas sociedades são pessoas 
jurídicas não residentes e, por essa razão, sujeitam-se ao princípio da territorialidade, 
sendo tributadas somente pela renda produzida em território nacional. Não há qualquer 
elemento de conexão que legitime o alcance da legislação tributária brasileira a uma 
renda produzida fora do seu território, auferida por pessoa jurídica não residente, e que 
não tenha como fonte pagadora pessoa jurídica nele estabelecida. 

 

Desse modo, o alcance dos valores auferidos no exterior pelo IR somente se dará em 

relação à filial estabelecida no Brasil, sendo aqui aplicáveis as conclusões postas no tópico 

anterior: O IR atingirá a renda auferida pela filial no Brasil, além daquela auferida no exterior 

somente pela filial. Não há elemento de conexão para a tributação dos valores obtidos pela 

matriz estrangeira que está estabelecida no exterior. Por isso, a legislação brasileira não pode (e 

não deve) alcançá-la. 

 

7.2.1.3. Plataformas digitais brasileiras estabelecidas no exterior 

 

E as plataformas digitais brasileiras estabelecidas no Brasil, mas que tenham controladas 

ou coligadas139 estabelecidas no exterior? Como os valores auferidos por essas controladas ou 

coligadas deveriam ser tributados? 

Por força dos arts. 76 a 92, da Lei 12.973/2014, regulamentados pela Instrução 

Normativa RFB 1.520/2014, haverá a incidência do IR sobre o resultado contábil relativo à 

variação do valor do investimento, equivalente a lucros ou prejuízos avaliados pelo método da 

equivalência patrimonial, conforme determina o art. 248, da Lei 6.404/1976. 

 

 
139 Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades 
coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 
§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009) 
§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é 
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores. 
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7.2.1.4. Plataformas digitais estrangeiras estabelecidas no exterior 

 

Obviamente, a legislação que estabelece a tributação da renda no Brasil não alcança os 

valores auferidos no exterior por pessoas jurídicas estrangeiras estabelecidas em outros países. 

Mas e no caso de a plataforma digital estrangeira, estabelecida no exterior, promover o 

encontro de pessoas que disponibilizam seus bens e serviços e outras que querem obtê-los, 

estando ao menos a responsável pelo pagamento do fee no Brasil? Ainda assim, entende-se não 

haver elemento de conexão para que tais valores fossem alcançados pelo IR com base na 

legislação vigente. 

 

7.2.2. A insuficiência dessas regras na definição de onde ocorre o fato jurídico tributável 

 

Ainda que a legislação eleja elementos de conexão para alcançar os valores auferidos no 

exterior por empresas brasileiras ou por suas filiais, controladas ou coligadas estabelecidas fora 

do Brasil ou ainda por empresas estrangeiras estabelecidas no país, tornou-se bastante complexo 

alcançá-las no contexto da digitalização da economia. A partir de então, não existem barreiras 

para que as empresas de tecnologia alcancem pessoas no mundo todo. 

Os marketplaces objeto deste estudo, nada mais são do que empresas de tecnologia. Eles 

não são fornecedores de bens nem prestadores de serviços, além daquele que consiste na 

aproximação de pessoas que queiram oferecer seus bens e serviços e outras que estejam 

interessadas em obtê-los. Dessa forma, a alocação das receitas e despesas são manipuláveis. 

O maior custo das empresas de tecnologia é aquele despendido com o marketing digital, 

que será explicado pormenorizadamente no tópico 7.4.3 deste trabalho. Nesse contexto, destaca-

se a atuação do Google e do Facebook140, empresas que prestam o serviço da Irlanda, atuando 

como donos de inventário e como agregadores de demanda. Estando nesse país, provocam o 

deslocamento das empresas de tecnologia para lá, para que elas concentrem no mesmo território 

em que está seu maior custo, a receita auferida e, assim, maximizem a obtenção de vantagens 

do ponto de vista fiscal. 

 
140 Os escritórios dessas empresas mantidos no Brasil são constituídos como filiais de empresas estrangeiras e 
normalmente atuam apenas como gestores administrativos locais, não gerando receita tributável no país e 
representando apenas custo com pessoal e estrutura para a matriz no exterior. Desse modo, não geram valores a 
serem tributados no Brasil. 
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O maior desafio dos demais países de onde as empresas de tecnologia saem para se 

estabelecer em outros como a Irlanda é a criação de elementos de conexão suficientes para 

alcançar essas empresas de tecnologia, podendo, a partir de então, tributá-las. Nesse sentido, 

algumas medidas vêm sendo adotadas pela União Europeia, Índia e Austrália e merecem ser 

aqui destacadas. 

 

7.2.2.1. As soluções adotadas pela União Europeia para o problema 

 

A revolução digital que emergiu a partir especialmente da popularização do uso da 

internet de alta velocidade e do investimento em aplicações e investigação sobre novas 

tecnologias foi determinante para a adoção de providências pela União Europeia, relativas 

especialmente a: (i) definição das normas europeias no domínio das telecomunicações; (ii) 

atuação no âmbito da defesa do consumidor; (iii) estabelecimento de normas técnicas correlatas 

a essas novas tecnologias; e (iv) apoio à pesquisa e à inovação. 

Para tanto, o Conselho Europeu definiu, em 19/10/2017, uma série de prioridades, tais 

como: (i) integrar plenamente as administrações e os setores públicos na era digital; (ii) concluir 

a estratégia para o mercado único digital até o fim de 2018; (iii) instalar infraestrutura e rede de 

comunicação de primeira qualidade; (iv) adotar uma abordagem comum para a cibersegurança; 

(v) intensificar os esforços para combater o terrorismo e a criminalidade em linha; e (vi) 

assegurar um sistema de tributação eficaz, justo e adequado à era digital. 

Em relação a essa última prioridade estabelecida pelo Conselho, o objetivo é que se 

assegure que todas as empresas pagarão a sua quota-parte de tributos, garantindo a livre 

concorrência mundialmente equitativas, de acordo com os trabalhos atualmente em curso na 

OCDE. Nesse contexto, a tributação entre os Estados-membro da União Europeia, considerando 

o mercado único digital, deverá ser pensada num contexto em que se propicie a livre 

concorrência e a não-discriminação da origem, além da remoção dos entraves fiscais que possam 

desencorajar o investimento e o crescimento da economia digital, contexto em que se insere a 

economia compartilhada. 

Certo é que a rápida transformação da economia global em economia digital está gerando 

pressões sobre os sistemas fiscais das empresas na União Europeia, especialmente em relação à 
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capacidade de se estabelecer a competência tributária e a capacidade dos Estados-membros para 

exigir os tributos incidentes, além dos valores que devem ser recolhidos. 

 

7.2.2.1.1. A tributação direta na União Europeia e o problema da ausência de harmonização 

 

A União Europeia não possui responsabilidade direta em matéria fiscal. O montante dos 

tributos é definido pelo governo de cada Estado-membro. À União Europeia somente remanesce 

a responsabilidade de supervisionar as normas nacionais sobre fiscalidade para garantir que se 

compatibilizam com a promoção do crescimento econômico e do emprego, que não impedem a 

livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, não conferem às empresas de um país 

vantagens competitivas desleais em relação a outros países, não discriminam empresas nem 

trabalhadores ou consumidores de outros Estados-membros. 

O princípio da primazia ou do primado estabelece que as disposições da União Europeia 

prevalecem sobre as normas internas dos Estados-membros. Isso se aplica mesmo nas hipóteses 

em que a legislação da União Europeia for contrária ao direito nacional, incidindo sobre a 

legislação nacional editada anterior ou posteriormente à entrada em vigor da legislação da União 

Europeia141. 

Além disso, às normas da União Europeia aplica-se o chamado efeito direto, que 

determina que elas possuem aptidão para produzir efeitos jurídicos na esfera dos particulares, 

criando direitos ou obrigações. Desse modo, essas normas possuem efeito direto, porque podem 

ser invocadas na ordem interna dos Estados-membros perante os tribunais nacionais contra 

outros particulares ou contra a própria Administração. 

Entretanto, no que concerne à União Europeia, não há a harmonização das normas 

aplicáveis em relação à tributação direta. Sendo assim, aplicam-se as normas relativas a cada 

um dos Estados-membros, o que torna bastante complexa a tributação desses novos negócios 

baseados na ideia de economia compartilhada, especialmente no que concerne à definição do 

Estado-membro competente para exigir a tributação incidente nesse caso. 

 

 
141 Nesse sentido, cite-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no caso 
Simmenthal (106-77). Destaque-se também o acórdão proferido no caso Costa vs Enel (6-64). 
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7.2.2.1.2. Tributação direta da economia digital na Europa 

 

Em regra, os lucros devem ser gravados no local em que a riqueza é gerada. Trata-se de 

uma questão de justiça tributária, porque permite a justa repartição do poder de tributar. 

No entanto, no que concerne à economia compartilhada, definir onde a riqueza é 

efetivamente criada não é tão simples. Os negócios surgidos com o intermédio da tecnologia 

possuem intrinsecamente esse desafio: Definir se os lucros foram gerados no local em que 

estiver o consumidor, o proprietário do bem compartilhado ou a empresa que promove a 

intermediação entre essas duas pessoas. 

Além disso, outra dificuldade relacionada a isso decorre do fato de que a maior parte das 

empresas que promove essa intermediação entre detentores do ativo compartilhado e seus 

consumidores realiza seus negócios em ambiente digital, o que torna necessário definir o que 

seria, nesse caso, considerado como sendo o seu estabelecimento permanente. Verificou-se a 

necessidade de o conceito de estabelecimento permanente físico evoluir para o estabelecimento 

digital. 

Por isso, o Direito criou a figura do “estabelecimento permanente digital”, em que há a 

alocação do poder de tributar para o local em que a empresa tem presença de mercado suficiente 

a criar o elemento de conexão. Ele poderia ser identificado pelos seguintes elementos: (i) 

número de contratos firmados com usuários no país; (ii) número de usuários no país; (iii) 

propaganda direcionada para usuários situados no país; (iv) website desenvolvido no idioma do 

país; (v) descontos especificamente concedidos para pessoas do país; (vi) adoção de moeda e 

meios de pagamento locais; e (vii) receita relevante obtida a partir do mercado local. 

Entretanto, esses elementos não condizem a definição de estabelecimento permanente 

em vigor nem condiz com os elementos de conexão atualmente consagrados pela União 

Europeia. 

A proposta que emerge na tentativa de solucionar a questão é a criação de um protocolo 

interpretativo em tratados no modelo da União Europeia. Esse protocolo não possuiria efeitos 

retroativos e, por essa razão, não haveria problemas. A vantagem da adoção desse instrumento 

decorreria do fato de que se trata de uma solução inclusiva, assegurando a neutralidade no 

âmbito da União Europeia, ainda que o estabelecimento fosse parcialmente digital. Por outro 

lado, verificar-se-ia discriminação fática ao tributar-se o estabelecimento permanente digital na 
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origem e na sede, porque ela não o reconhece. Isso poderia ser evitado com o profit split 

method142 e pela alocação de custo. Sendo assim, essa discriminação fática demonstraria 

formalmente mera disparidade, o que é compatível com o direito da União Europeia. 

A adoção do unilateral levy, ou seja, de medidas unilateriais que determinam a tributação 

na fonte pode desestimular a realização dos negócios no país, já que a empresa estaria sujeita à 

tributação na residência e na fonte. No entanto, não se pode diferençar a economia física da 

digital para justificar tributo desigual. Na União Europeia, isso poderia causar problema de 

identificação da fonte, quando verificada atividade parcialmente exercida em âmbito nacional e 

parcialmente em outro Estado-membro. Pode criar, então, problemas de discriminação, porque 

o direito da União Europeia exige a mesma solução para ambos os contextos, além de questões 

correlatas à referibilidade, sobre o que emergem questionamentos relativos possibilidade de 

comparação entre atividades tradicionais com aquelas digitais, emergentes a partir do conceito 

de economia compartilhada. Exatamente por isso, a melhor solução seria a criação do nexo com 

o estabelecimento permanente digital. 

 

7.2.2.1.3. As ações do Projeto BEPS voltadas para a regulação da economia digital 

 

Apesar das Ações do Projeto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serem 

amplamente discutidas no âmbito da OCDE, a maior crítica a ele posta é seu caráter propositivo, 

mas não vinculante. Desse modo, os 37 países que integram a OCDE143 não estão obrigados a 

adotar essas Ações, podendo optar por medidas unilaterais para regular a economia digital. De 

todo modo, o Projeto BEPS tem orientado a adoção de medidas por diversos países para alcançar 

os valores gerados pelas empresas de tecnologia e que hoje não são considerados 

adequadamente tributados. Desde já, vale ressaltar que a efetividade dessas medidas depende 

 
142 Trata-se de método empregado pelo IRS para determinar a alocação adequada de renda e deduções entre as 
partes de uma transação entre empresas, em que uma parte é composta por controlados e outra por contribuintes 
não relacionados. Esse método determina a divisão de lucros e é usado para avaliar transações controladas para 
determinar se a alocação de lucros e perdas entre partes relacionadas foi realizada em condições normais de 
mercado com base no valor relativo de suas contribuições para a obtenção do resultado. 
143 São eles: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Coréia do Sul, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, 
Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia. 
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de um esforço mundial, não apenas dos países que fazem parte da OCDE para que se evite a 

dupla tributação desses valores. 

A Ação 1 do Projeto BEPS objetiva identificar os principais desafios proporcionados 

pela economia digital na aplicação das regras vigentes para tributação direta e indireta e sugerir 

meios de contorná-los. As operações realizadas por meios digitais devem ser gravadas na mesma 

proporção que aquelas que são realizadas em ambiente físico. Entre esses meios está o 

Equalisation Levy, adotado pela Índia e que será analisado no tópico 7.2.2.2 deste trabalho, que 

se refere ao tributo cobrado ou considerado recebido ou recebível em relação a qualquer serviço 

especificado nas previsões dessa ação, tais como propaganda online ou digital ou qualquer outro 

serviço correlato, além de business to business (B2B). Tratar-se-ia de um tributo autônomo e 

que não seja parte da legislação do imposto sobre a renda. 

Essa Ação objetivou eleger um nexo, um elemento de conexão que fugisse do padrão 

tradicionalmente estabelecido e que é eminentemente físico. Assim, tributa-se hoje com base na 

localização da pessoa jurídica, determinada pela constituição, registro, localização da 

administração, sede ou filial no território de um país, ou porque a atividade envolvida 

desenvolvida pela pessoa jurídica está diretamente ligada a esse território. Essas regras 

extremamente vinculadas a um nexo tributário físico não alcançam a realidade da economia 

digital. Desse modo, a Ação 1 do Projeto BEPS tentou repensar a ideia de “estabelecimento 

permanente” para que fosse possível alcançar valores gerados por empresas que não estão 

situadas no território do país, mas que obtém receita a partir dele. 

Em 12/10/2020, a OCDE publicou Blueprints para o Pilar 1144 e Pilar 2145 em relação à 

Ação 1 do Projeto BEPS, que ampliam seu alcance, em resposta à constatação de que aquelas 

medidas anteriormente previstas eram insuficientes para alcançar especialmente as grandes 

empresas de tecnologia. Além disso, objetivou evitar a adoção de medidas unilaterais pelos 

países que, na verdade, estão na base daquilo que o Projeto BEPS pretende evitar. 

O Blueprint para o Pilar 1 do Projeto BEPS altera a noção de “origem/fonte” para que 

se determine a jurisdição competente para tributar. Ele desatrela a ideia de “fluxo de pagamento” 

para contemplar a localização dos usuários seja de bens, seja de serviços por meio digital. Essa 

expansão do elemento de conexão tributário seria implementada de dois modos: (i) pela 

 
144 Disponível em: https://bit.ly/3b0BYRu. Acesso em: 28/12/2020. 
145 Disponível em: https://bit.ly/2KVZPqS. Acesso em: 28/12/2020. 
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alocação da jurisdição tributária sobre a renda residual de empresa que se situe em vários países 

(Amount A); e (ii) fixação de resultado tributável mínimo, o que pode se dar pela determinação 

de uma presunção de lucro mínimo sobre as atividades de marketing e distribuição (Amount B). 

O Blueprint para o Pilar 2 do Projeto BEPS complementa a expansão do nexo tributário 

anteriormente destacada para afastar os efeitos gerados por jurisdições que não tributam certas 

receitas ou pela concessão de benefícios fiscais. Para tanto, propõe a adoção do binômio inclusão 

de renda auferida por controladas no exterior e pagamentos sub-tributados, a empresas 

multinacionais com receita bruta anual de no mínimo €750.000.000,00 (setecentos e cinquenta 

milhões de euros). Além disso, no Blueprint para a Ação 2, há a previsão de regra de supressão 

de tratados internacionais em matéria tributária e de regra de sujeição à tributação. 

Até 14/12/2020 foram recebidos os comentários formais de todos os interessados e, em 

2021, será promovido evento de consulta pública pela OCDE para discutir os principais 

comentários recebidos. 

A Ação 7 do Projeto BEPS prevê a necessidade de alteração do conceito clássico de 

estabelecimento permanente em que se considera o exercício de determinada atividade 

econômica em local fixo. Desse modo, amplia-se esse conceito para nele incluir aquelas 

atividades relacionadas à economia digital, considerando a “presença digital significativa” num 

mercado.  

Além dessas medidas emergem outras com o intuito e evitar a evasão fiscal a ensejar a 

violação da livre concorrência entre empresas que possuem a maior parte de suas atividades 

concentradas em meio digital e aquelas que possuem estabelecimento físico, tais como a 

retenção na fonte do imposto incidente sobre lucros e rendimentos. 

 

7.2.2.1.4. A proposta de Diretiva 2018/0072 elaborada pela Comissão Europeia 

 

A proposta de Diretiva 2018/0072146, que estabelece regras relativas à tributação das 

empresas com presença digital significativa, considera que as tecnologias digitais trazem muitos 

benefícios para a sociedade e, do ponto de vista fiscal, criam oportunidades para redução de 

encargos e especialmente para a colaboração entre autoridades fiscais a fim de reduzir a evasão 

fiscal. 

 
146 Disponível em: https://bit.ly/2KQkhte. Acesso em: 25/12/2020. 
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Atualmente as regras fiscais aplicáveis a União Europeia baseiam-se na tributação do 

lucro onde ele foi criado, o que implica a necessidade de se ter um estabelecimento permanente 

para que seja tributado nesse local. Essas regras não são aplicáveis à tributação da economia 

digital em que se tem alcance global, uma vez que a presença física deixa de ser um requisito 

para o fornecimento de bens e serviços pela internet. É preciso repensar o conceito de “presença 

econômica significativa”, utilizado até então para definir competência para tributar e capacidade 

para exigir o tributo devido. 

Uma vez que o negócio é tributável em um país, os lucros gerados por este negócio ainda 

precisam ser determinados e atribuídos a esse país. No atual quadro fiscal, utiliza-se o preço de 

transferência para calcular o lucro a ser atribuído a cada uma das empresas que compõem grupos 

multinacionais para que cada parcela seja tributada nos diferentes países em que essas empresas 

se encontram. Ele se baseia na análise de funções, ativos e riscos dentro da cadeira de valor do 

grupo. 

No entanto, essas regras desenvolvidas para modelos de negócio tradicionais não se 

aplicam aos negócios digitais, porque estes diferem-se daqueles pelo fato de que não se pode 

atribuir tão diretamente o local em que os lucros são criados. Isso impacta, ainda, a concorrência 

e as receitas públicas dos países envolvidos. 

Além disso, outra dificuldade que se apresenta é que esses novos modelos de negócio 

possuem poucos ativos em relação à receita que geram. Isso faz com que elas atraiam um volume 

muito grande de investimentos, porque, em geral, pouco investimento gera bastante retorno. 

Esse modelo de plataforma somente tem valor quando une muitas pessoas oferecendo seus bens 

e serviços e muitas pessoas querendo utilizar esses bens e serviços. O valor que se atribui a esses 

negócios está diretamente relacionado ao número de pessoas que essas plataformas reúnem. 

Trata-se, portanto, de um modelo que envolve alto risco, mas também propicia altos índices de 

retorno. 

Considerando todos esses aspectos, a proposta de Diretiva 2018/0072 estabelece regras 

para o estabelecimento de um nexo tributável para esses novos negócios baseados no conceito 

de economia digital. Desse modo, são necessários novos indicadores de uma presença digital 

significativa para estabelecer a competência tributária dos Estados-membros em relação a esses 

novos negócios. Além disso, ela estabelece princípios para a atribuição de lucros a uma empresa 

que realiza negócios em ambiente digital. 
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A Diretiva, caso venha a ser aprovada, deverá ser aplicada a todas as empresas que 

emergiram a partir do conceito de economia digital e que se situem no interior da União 

Europeia, mesmo que os tratados internacionais firmados anteriormente não sejam alterados 

para contemplarem essas novas regras. Também será aplicada em caso de empresa situada fora 

da União Europeia, mas que tenha presença digital significativa em um Estado-membro, quando 

inexistir tratado para evitar a dupla tributação entre o referido Estado-membro e o país terceiro 

em que a empresa estiver situada. 

A Comissão Europeia reconhece que a solução ideal seria encontrar soluções 

multilaterais para tributar esses novos negócios que surgiram a partir do conceito de economia 

digital. Entretanto, conhece a dificuldade de se estabelecer esses acordos dada a natureza global 

da questão. Apesar de trabalhar nesse sentido, diante dos desafios que se apresentam, devido à 

natureza complexa do problema e das inúmeras questões nacionais que precisam ser 

consideradas e abordadas, alcançar um consenso internacional poderá ser bastante demorado. 

Por isso, a Comissão optou por elaborar a proposta de Diretiva 2018/0072, para que ela sirva de 

exemplo e influencie as discussões internacionais para que se alcance uma solução global sobre 

o tema. 

Ela faz parte de um pacote que inclui também uma recomendação aos Estados-membros 

para incluir as regras relativas à tributação da economia digital aos tratados sobre dupla 

tributação celebrados com países terceiros. Essa proposta é também coerente com a estratégia 

para que se obtenha um mercado único digital. A Comissão Europeia comprometeu-se a garantir 

a livre iniciativa e a concorrência, bem como a criar oportunidades digitais para pessoas e 

negócios e reforçar a posição da Europa como líder mundial na economia digital. 

A base legal para a elaboração da proposta de Diretiva 2018/0072 pela Comissão 

Europeia é o Artigo 115º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)147, que 

determina a competência do Conselho para, deliberando por unanimidade, adotar diretivas para 

aproximar as legislações dos Estados-membros que impacte o mercado interno. 

A proposta está de acordo com o princípio da subsidiariedade, previsto no Artigo 5º, 3 

do Tratado da União Europeia (TUE). Como as empresas que emergiram a partir do conceito 

 
147 Artigo 115º. Sem prejuízo do disposto no artigo 114.o, o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo 
com um processo legislativo especial, e após consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, 
adota diretivas para a aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
Membros que tenham incidência direta no estabelecimento ou no funcionamento do mercado interno. 
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de economia digital podem são capazes de realizar operações transfronteiriças sem qualquer 

presença física, seja dentro da União Europeia seja em países terceiros, são necessárias regras 

uniformes para garantir o pagamento dos tributos incidentes sobre o lucro. Dada a dimensão 

transfronteiriça das atividades relacionadas à economia digital, faz-se necessária uma iniciativa 

da União Europeia para regular a tributação dessas atividades. É preciso adotar medidas 

tendentes à harmonização das regras relativas à presença digital significativa na União Europeia 

para assegurar a igualdade de condições de todos os Estados-membros e proporcionar segurança 

jurídica aos contribuintes. Medidas unilaterais podem conduzir a abordagens distintas sobre o 

tema em cada um dos Estados-membros, além de criar medidas discriminatórias ou, ainda, 

disparidades. Sendo assim, o objetivo deve ser adotar soluções que funcionem para o mercado 

interno como um todo, por meio de iniciativas coordenadas a nível da União Europeia. 

Quanto à proporcionalidade, a proposta com ela se coaduna, na medida em que é 

necessária e adequada para atingir o objetivo pretendido que é tributar de forma mais eficiente 

as atividades decorrentes da economia digital na União Europeia. Entretanto, não interfere nas 

escolhas políticas dos Estados-membros nem harmoniza a tributação sobre sociedades, mas 

somente confere diretrizes para solucionar questões que emergiram e que conduzem à 

dificuldade para se definir onde os lucros decorrentes dessas atividades devem ser tributados. 

No que concerne à escolha do instrumento, as distorções no mercado interno 

identificadas anteriormente somente podem ser resolvidas por meio de regras que imponham a 

aproximação das legislações fiscais dos Estados-membros, o que se dá pela adoção de um 

quadro legislativo comum. A inexistência de vinculação às normas comuns seria uma escolha 

pouco satisfatória, porque os Estados-membros poderiam livremente deixar de aplicá-las ou 

aplicá-las apenas parcialmente, o que seria absolutamente indesejável. Seria criada incerteza 

jurídica para os contribuintes e comprometer-se-ia os objetivos de um sistema fiscal coordenado 

e coerente no mercado interno. Por isso, o Conselho propôs essas normas por meio de proposta 

de Diretiva, com base no Artigo 103º do TFUE148. 

 
148 Artigo 113º. O Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e após 
consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, adota as disposições relacionadas com a 
harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de negócios, aos impostos especiais de 
consumo e a outros impostos indiretos, na medida em que essa harmonização seja necessária para assegurar o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno e para evitar as distorções de concorrência. 
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O principal objetivo dessa proposta de Diretiva é revisitar o conceito de estabelecimento 

permanente e as normas relativas à alocação dos lucros para que se possa definir a competência 

para tributá-los. 

Entre as definições trazidas na proposta está a de “serviço digital” como sendo um 

serviço prestado por meio da internet ou de uma rede eletrônica e cuja natureza torna o seu 

fornecimento essencialmente automatizado e envolvendo o mínimo de intervenção humana149. 

Essa definição corresponde àquela posta no Artigo 7º do Regulamento de Execução da União 

Europeia 282/2011. Para excluir o nexo baseado apenas no local de consumo, a mera venda de 

bens e serviços facilitados pela internet não deverá ser considerado serviço digital. Nesse caso, 

naquelas hipóteses em que apesar de a compra e venda ocorrer pela internet, mas somente se 

perfectibilizar por meio da intervenção humana, como no caso de imóveis ou de veículos, não 

há a configuração do serviço digital. 

Outra definição relevante é a de presença digital significativa a estabelecer o nexo 

tributável. Deve ser considerada como um acréscimo ao estabelecimento permanente. As 

normas postas para estabelecer um nexo tributável ou elemento de conexão de uma empresa em 

um Estado-membro baseiam-se nas receitas do fornecimento de serviços digitais, o número de 

consumidores desses serviços ou de contratos celebrados para a prestação de serviços digitais. 

A receita deve ser definida como aquela necessária para fazer frente aos custos estimados em 

conformidade para operar o estabelecimento ainda que a taxas baixas. O número de 

consumidores será demonstrado pela receita média por usuário. E, por fim, o número de 

contratos, deve refletir apenas aqueles B2B, uma vez que eles são em número consideravelmente 

inferiores e mais confiáveis do que os contratos celebrados com particulares. 

 
149 A proposta de Diretiva inlcui no conceito de “serviço digital” os seguintes: (i) o fornecimento de produtos 
digitalizados em geral, incluindo software e alterações ou atualizações de software; (ii) serviços que prestam ou 
apoiam uma presença comercial ou pessoal num rede, como um site ou uma página da Web; (iii) serviços gerados 
automaticamente a partir de um computador através da internet ou de rede, em resposta a dados específicos 
introduzidos pelo destinatário; (iv) a transferência para a consideração do direito de colocar à venda bens ou 
serviços num site da internet operando como um mercado online no qual compradores em potencial fazem seus 
lances por um procedimento automatizado e no qual as partes são notificadas de uma venda por correio gerado 
automaticamente a partir de um computador; (v) pacotes de serviços de internet (ISP) de informações nas quais os 
serviços de telecomunicações componente forma uma parte auxiliar e subordinada, ou seja, pacotes que vão além 
do mero acesso à Internet e incluindo outros elementos, como páginas de conteúdo dando acesso a notícias, previsão 
do tempo ou relatórios de viagens, playgrounds, hospedagem de sites, acesso para debates online ou quaisquer 
outros elementos similares; (vi) outros serviços enumerados no Anexo II da proposta de Diretiva. 
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Trata-se de indicadores de atividade econômica utilizados para definição do nexo. Eles 

refletem a confiança dos negócios digitais em uma grande base de usuários, o envolvimento dos 

usuários e as suas contribuições, bem como o valor criado para as empresas que os prestam. 

A proposta de Diretiva reconhece a dificuldade imposta nesse ponto: Os negócios 

digitais são muito heterogêneos. O modelo pode ser desenvolvido de diversos modos, tendo 

alguns uma base de usuários muito grande, enquanto outros possuem uma base menor de 

usuários, mas que estão dispostos a contribuir com um ticket médio maior do que os primeiros. 

Os lucros tributáveis obtidos a partir da definição de uma presença digital significativa 

devem ser atribuídos do mesmo modo como se atribuem lucros no caso de estabelecimento 

permanente, confirmando o princípio que contempla a presença significativa. Nesse caso, a 

presença digital significativa determina a atribuição de lucros que a empresa obteria pelo 

desempenho de certas atividades econômicas realizadas com a utilização de interface digital 

sem presença física, em particular em relações estabelecidas com outras empresas. Deve-se 

considerar que se trata de uma empresa independente envolvida nas mesmas atividades ou em 

atividades semelhantes ou ainda sob as mesmas condições, levando em conta os ativos 

utilizados, as funções desempenhadas e os riscos assumidos. 

A atribuição de lucros deve ter em conta o desenvolvimento, melhoria, manutenção, 

proteção e exploração de ativos intangíveis no desempenho das atividades economicamente 

significativas pela presença digital, mesmo estas não estando ligadas ao mesmo Estado-membro. 

Isso ocorre, por exemplo, quando a empresa aumenta a sua base de usuários. A partir disso, ela 

se torna mais valiosa enquanto espaço publicitário, porque passa a atingir um público cada vez 

maior. Passa-se, portanto, a novas formas de criação de valor envolvendo a economia digital. 

A presença digital significativa poderia impor como método de cálculo do quantum de 

lucro tributável deve ser atribuído em cada Estado-membro que faz parte da operação o critério 

das despesas incorridas com pesquisa, desenvolvimento e marketing, bem como em relação à 

proporção relacionada ao número de usuários. Trata-se de critérios sugeridos que devem estar 

detalhadamente previstos em diretrizes específicas sobre o tema. 

Desse modo, a proposta de Diretiva 2018/0072 determina que os Estados-membros 

deverão ser obrigados a incluir regras nos seus ordenamentos jurídicos, no que concerne à 

tributação das sociedades, para alargar a definição de estabelecimento permanente e estabelecer 

como nexo tributável a presença digital significativa em suas respectivas jurisdições. Para 



229 
 

defini-la, baseia-se nas receitas do fornecimento de serviços digitais, no número de usuários ou 

no número de contratos comerciais firmados para a prestação de serviços digitais. Além disso, 

deverão prever formas de repartição dos lucros tributáveis dessas empresas entre os Estados-

membros envolvidos, considerando a presença digital significativa, além da análise das funções 

desempenhadas, dos ativos utilizados e dos riscos assumidos. Para tanto, deve-se considerar que 

uma parte significativa do valor de uma empresa digital é gerada onde os seus usuários estão 

baseados e onde os dados desses usuários são coletados e processados, bem como para onde o 

serviço digital é fornecido. 

Reitere-se que essa proposta de Diretiva exclui a venda de bens ou serviços que seja 

apenas facilitada com o uso da internet ou de uma rede eletrônica do conceito de “serviço 

digital” nela previsto. 

Essas regras deverão ser aplicadas a todos os contribuintes conforme a sua residência, 

seja ela na União Europeia, seja em país terceiro, desde que residentes fiscais em algum Estado-

membro. Caso o contribuinte seja residente fiscal em país terceiro, deverá lançar mão de tratado 

para evitar dupla tributação, porventura existente, podendo esse tratado conter disposições 

análogas àquelas contidas na Diretiva. 

 

7.2.2.1.5. A proposta de Diretiva 2018/0073 

 

A proposta de Diretiva 2018/0073150 dispõe sobre o sistema comum de um imposto sobre 

serviços digitais e sobre as receitas deles resultantes. Ela parte da necessidade de se criar um 

mercado comum digital na União Europeia, tendo em vista os seus mais de 500 milhões de 

consumidores. Esse mercado único demanda o estabelecimento de um quadro fiscal moderno e 

estável, que estimule a inovação e permita que todos os seus participantes aproveitem essa nova 

dinâmica em condições de equilíbrio concorrencial. 

A proposta considera que as regras atualmente em vigor não se coadunam com o 

contexto atual, em que o comércio online transfronteiriço sem a presença física foi facilitado. 

Os negócios dependem, em grande parte, de ativos intangíveis e o conteúdo gerado pelo usuário, 

bem como a coleta de dados dos usuários se tornaram atividades de criação de valor para os 

negócios digitais. 

 
150 Disponível em: https://bit.ly/2JGR7fO. Acesso em: 25/12/2020. 
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Ela afirma que o modelo de tributação onde o valor é criado não se adapta a essa nova 

realidade que contempla o alcance global da atividade e os chamados estabelecimentos digitais 

que não se subsomem ao conceito de estabelecimento permanente. Os negócios digitais diferem-

se dos tradicionais essencialmente em relação a onde o valor é criado, à sua capacidade de 

condução das atividades desempenhadas remotamente, à contribuição do usuário final na 

criação de valor, à importância dos ativos intangíveis e à tendência de estruturas de mercado 

conectadas em rede e ao valor dos dados gerados. 

A elaboração da proposta de Diretiva 2018/0073 pelo Conselho da Comissão Europeia 

objetiva: (i) proteger a integridade do mercado único e garantir seu bom funcionamento; (ii) 

assegurar que as finanças públicas da União Europeia sejam sustentáveis e que as bases 

tributárias nacionais não sejam erodidas; (iii) garantir que a justiça social seja preservada e que 

exista uma igualdade de condições para todas as empresas que operam na União Europeia; e 

(iv) combater o planejamento fiscal agressivo e acabar com as lacunas normativas que permitem 

que algumas empresas digitais escapem da tributação nos países em que operam e naqueles em 

que criam valor. 

Assim como a proposta de Diretiva 2018/0072, tem como base legal o Artigo 113º do 

TFUE e está de acordo com o princípio da subsidiariedade, previsto no Artigo 5º, 3 do TUE e 

da proporcionalidade. Do mesmo modo, a escolha do instrumento se deu em consonância com 

o citado Artigo 113º do TFUE. 

Ela propõe um imposto sobre as receitas resultantes do fornecimento de serviços digitais 

caracterizados pela criação de valor para o usuário. Esses serviços se referem àqueles em que a 

participação do usuário em uma atividade digital constitui insumo para os negócios realizados 

e permitem que a empresa que opera online obtenha receita a partir disso. Sendo assim, os 

modelos de negócio abrangidos por esta Diretiva são os que não existiriam em sua atual forma 

sem o envolvimento do usuário, cujo papel torna-se único e mais complexo do que aquele 

assumido por um simples cliente de uma plataforma digital. 

Esses serviços podem ser fornecidos remotamente sem que o fornecedor esteja 

estabelecido fisicamente no Estado-membro em que o valor é criado pelo usuário. Nesse caso, 

verifica-se que os lucros podem ser criados em local diverso daquele em que foi criado. 

Entretanto, as receitas obtidas a partir da entrada do usuário na plataforma é que são objeto da 

tributação e não a participação do usuário em si mesma considerada. 
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A proposta de Diretiva prevê que consideradas as diversas formas de participação do 

usuário, as receitas que poderiam ser incluídas decorrem basicamente dos seguintes serviços: (i) 

colocação numa interface digital de publicidade destinada a seus usuários; (ii) transmissão dos 

dados dos usuários que utilizaram a plataforma; (iii) intermediação que permite ao usuário 

encontrar outros e com eles interagir. 

Nesse caso, o fornecimento do conteúdo digital por uma empresa a seus usuários por 

meio de uma interface digital, serviço fora o âmbito do imposto, não se confunde com a 

disponibilização de uma interface digital multifacetada, por meio da qual os usuários podem 

carregar e compartilhar conteúdo digital com outros usuários. Também não se confunde com a 

disponibilização de uma interface que facilite o fornecimento de conteúdo digital diretamente 

entre usuários. Esses dois últimos se enquadram no conceito de intermediação pela empresa que 

disponibiliza a interface digital e, portanto, deverá ser tributada pelo imposto a ser atribuído ao 

Estado-membro na proporção de usuários que nele se encontram. 

Por outro lado, as receitas resultantes da prestação de serviço de comunicação ou de 

pagamento, como mensagens instantâneas, correio eletrônico ou pagamento eletrônico, não são 

alcançadas pelo imposto. Isso porque seus fornecedores não operam como um mercado, apenas 

produzindo software de suporte ou outra tecnologia para permitir a conexão entre usuário e 

empresa, com quem, em geral, ele já tem um relacionamento. 

A capacidade para exigir o tributo depende de onde o sujeito passivo está estabelecido, 

admitindo-se aos seguintes cenários: (i) uma pessoa estabelecida fora da União Europeia e que 

se submeta ao recolhimento do tributo para um dos Estados-membros; (ii) uma pessoa 

estabelecida em um Estado-membro que seja obrigada ao recolhimento do tributo para outro 

Estado-membro; e (iii) uma pessoa estabelecida em um Estado-membro que deva recolher o 

tributo para esse mesmo Estado-membro. A localização do sujeito será determinada, em geral, 

pelo Internet Protocol (IP) e o prestador do serviço digital será o responsável pelo recolhimento 

do tributo. Vale ressaltar que o fato de um sujeito passivo poder residir para efeitos do imposto 

em um Estado-membro não tem qualquer impacto na determinação do Estado-membro que 

possui capacidade para exigir o tributo. 
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7.2.2.1.6. A possível quebra do chamado estabelecimento digital no caso Uber na Europa 

 

A sede institucional do Uber situa-se em Amsterdã, onde está estabelecida a maior parte 

dos colaboradores para mercados internacionais. Em relação a eles a tributação é devida e 

recolhida para a Holanda, independentemente de onde o serviço é efetivamente prestado. 

Aplicando-se a regra que considera a localização do estabelecimento permanente, todos 

os valores auferidos pelo Uber a título de prestação de serviço de intermediação deveriam ser 

tributados pela Holanda. No entanto, considerando as novas propostas de Diretiva 2018/0072 e 

2018/0073 e a Ação 1 do Projeto BEPS que prevê a figura do estabelecimento permanente 

digital, deve-se analisar a presença digital significativa, além da análise das funções 

desempenhadas, dos ativos utilizados e dos riscos assumidos, para se determinar qual o Estado-

membro deverá exigir o tributo. 

Todavia, em alguns países como Portugal, admitem-se apenas motoristas que sejam 

vinculados ao país para fins fiscais. Desse modo, considerando a regra em vigor que considera 

o local em que a receita é gerada para fins de tributação, o imposto seria devido pelo motorista 

a Portugal, considerando que a plataforma conectou um motorista português a um passageiro 

que esteja em território português. 

Nesse caso, com base nos critérios anteriormente elencados, parece-nos claro que se 

verifica o resultado dessa presença digital significativa em Portugal. Além disso, a função da 

plataforma é conectar motoristas e passageiros, o que é feito em relação a motoristas residentes 

fiscalmente no país e para viagens a serem realizadas em território português, bem como os 

ativos utilizados e riscos assumidos no país. Por isso, conclui-se pelo recolhimento do imposto 

pelo Uber a Portugal, local em que se encontra, nessa hipótese, os usuários do serviço 

contratado. 

No caso de o passageiro contratar uma viagem de Portugal para outro país da União 

Europeia, considera-se que o resultado do serviço prestado nessa hipótese se verifica no outro 

Estado-membro. Estando o motorista fiscalmente domiciliado em Portugal, a receita por ele 

obtida deverá ser tributada naquele país. Diferentemente deverá ser tratada a receita auferida 

pelo Uber, enquanto prestador de serviço de intermediação entre motoristas e passageiros. 

Apesar disso, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu no julgamento do Caso 

C-434/15 que o Uber presta serviço de transporte e que, em decorrência disso, deverá se 
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submeter à regulamentação. A questão foi debatida em resposta à demanda apresentada pela 

Elite Taxi, uma associação de taxistas de Barcelona, que alegava a prática de concorrência 

desleal pelo aplicativo. 

Esse entendimento poderá conduzir ao retrocesso da discussão acerca da aplicação do 

estabelecimento permanente digital para o Uber. Tratando-se de prestação de serviço de 

transporte, a plataforma poderá passar a ser, além de regulamentada, tributada nos mesmos 

termos em que o são as empresas de transporte como ocorre com a Asociación Profesional Elite 

Taxi na Espanha. 

 

7.2.2.1.7. As soluções dadas para o caso Airbnb na Europa 

 

No caso do Airbnb, parte do que é pago pelos hóspedes constitui receita da plataforma 

que conecta os hóspedes aos proprietários e outra parte é receita do proprietário repassada pelo 

Airbnb. A plataforma recebe o valor integral da operação quando o serviço de hospedagem é 

contratado, dado que o fluxo financeiro, nesse caso, é interno. 

Sobre os valores auferidos pelo proprietário do imóvel, a solução é relativamente 

simples. A depender das normas nacionais a respeito da tributação sobre as receitas de seus 

residentes fiscais, os valores recebidos pelo proprietário deverão ser tributados no Estado-

membro em que o imóvel estiver situado. 

Esse montante poderá ser duplamente gravado, caso não haja tratado para evitar a dupla 

tributação firmado entre os países envolvidos na hipótese de: (i) o proprietário ser residente 

fiscal em um Estado-membro e o imóvel que gerou a receita por meio do Airbnb estiver situado 

em outro Estado-membro;  (ii) o proprietário ser residente fiscal em um Estado-membro e o 

imóvel que gerou a receita por meio do Airbnb estiver situado em país terceiro; (iii) o 

proprietário ser residente fiscal em país terceiro, mas o imóvel estiver situado em um Estado-

membro. 

Além disso, vale destacar algumas decisões do TJUE que podem ser adotadas como 

precedentes ou mesmo que podem ser utilizadas para orientar a discussão. 

No caso Schumacker (C-279/93), por exemplo, embora os residentes e não residentes 

não sejam, em regra, comparáveis, no que se refere à tributação da renda, quando um não 

residente aufere substancialmente todo o seu rendimento no Estado-membro em que trabalha, 
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considerando que o Estado-membro de residência, na ausência de um imposto sobre rendimento 

suficiente, não deve ter em conta circunstâncias pessoais, a ele deverá ser conferido o mesmo 

tratamento destinado ao residente. Poder-se-ia entender que ao não residente proprietário de 

imóvel no Estado-membro, deverá ser conferido tratamento semelhante àquele destinado ao 

residente que esteja nas mesmas circunstâncias. 

 

7.2.2.2. A reforma tributária indiana e as previsões aplicáveis à economia digital 

 

 Antes da reforma, a tributação na Índia era marcada pela cumulatividade, complexidade 

e alto custo de conformidade, existência de barreiras comerciais interestaduais, corrupção e não 

alcance dos serviços e da tecnologia, dado que se baseava na tributação de bens corpóreos. 

A partir de 01/07/2017, entrou em vigor o Goods and Service Tax (GST) como mais uma 

medida para concentrar a arrecadação e o poder no governo central em detrimento dos entes 

federados. Trata-se de um imposto sobre valor adicionado, que incide nas sucessivas etapas de 

produção e comercialização de bens e serviços com observância da não-cumulatividade. 

Durante dois anos, como regra de transição, os entes federados produtores receberão uma 

transferência de valores para compensar suas perdas. 

Foram criadas seis faixas de alíquotas, que vão desde a isenção concedida para bens 

essenciais como grãos e vegetais até 28% (vinte e oito por cento) para bens supérfluos, tais como 

artigos de luxo. Há, ainda, a possibilidade de taxação adicional para compensar possíveis perdas 

dos entes federados, em relação a bens de consumo de massa. 

Em geral, a criação do GST importou em redução dos custos de arrecadação por meio 

da simplificação do sistema e adoção da regra do destino, o que reduz drasticamente o risco de 

guerra fiscal entre os entes federados. Por outro lado, a adoção de muitas faixas de alíquotas 

aumenta o custo da fiscalização, porque conduz a tentativas de manipulação para 

enquadramento do produto ou serviço nas menores alíquotas. Em todo caso, é inegável que a 

adoção do GST importa em aumento da transparência no sistema tributário. Além disso, 

provocou o aumento da receita tributária de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento) do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Como as operações digitais representam um percentual muito significativo, elas foram 

especificamente reguladas. As pessoas que operam plataforma digital própria, recolhem o GST 
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em nome próprio e podem aproveitar os créditos correspondentes. Já aquelas pessoas que 

disponibilizam sua plataforma digital para que terceiros realizem negócios por meio dela serão 

considerados operadores de e-commerce serão responsáveis pelo recolhimento do GST em 

nome dos fornecedores. 

Além disso, instituiu o Equalisation Levy a não residentes no país pela veiculação de 

anúncios na internet, sendo aplicável, nesse caso, a alíquota de 6% (seis por cento) sobre as 

remessas para o exterior efetuadas pelos tomadores de serviço.151 A cobrança funda-se na 

geração de valor na Índia, quando as empresas de publicidade online sediadas em outros países 

veiculam anúncios a seus residentes, ainda que elas não aufiram quaisquer rendimentos a partir 

dessa veiculação. 

O Equalisation Levy se refere ao tributo cobrado ou considerado recebido ou recebível 

em relação a qualquer serviço especificado nas previsões da Ação 1 do Projeto BEPS, tais como 

propaganda online ou digital ou qualquer outro serviço correlato, além de atingir modelos de 

negócio B2B. Trata-se de um tributo autônomo e que não seja parte da legislação do imposto 

sobre a renda. 

 

7.2.2.3. A tributação direta da economia digital na França 

 

 Em julho de 2019, o Parlamento francês aprovou um imposto de 3% (três por cento) 

sobre o faturamento das empresas com receita superior a €750.000.000,00 (setecentos e 

cinquenta milhões de euros) no mundo e €25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros) na 

França, relativo a operações consideradas digitais. O objetivo é atingir as gigantes da tecnologia, 

como Google, Amazon, Facebook e Apple. 

 O tributo é bem parecido com aquele pensado pela Comissão Europeia em 2018, que 

propôs a cobrança provisória de 3% (três por cento) sobre o faturamento das empresas de 

tecnologia com receitas acima de €40.000.000,00 (quarenta milhões de euros) na Europa e 

€750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de euros) no mundo. Esse tributo provisório 

seria extinto assim que se alcançasse um acordo para uma reforma ampla no âmbito da União 

Europeia. 

 
151 Vale notar que a Itália também adotou um tributo nesses moldes, o chamado Web Tax, à alíquota de 3% (três 
por cento). 
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7.2.2.4. O tributo digital do Reino Unido 

 

 Em março de 2020, o Reino Unido anunciou um tributo de 2% (dois por cento) sobre a 

receita gerada para as grandes empresas de tecnologia por usuários britânicos. 

Contudo, o modelo adotado não produziu exatamente os efeitos esperados em relação à 

Amazon, que repassou os custos tributários a seus revendedores filiados. Não havia na legislação 

vedação a essa prática, o que afetou a concorrência especialmente entre comerciantes menores, 

que usam a plataforma para alcançar seus clientes, e a própria Amazon quando atua como 

varejista. Essa afronta à concorrência decorre do fato de que a empresa não suportava a carga 

tributária de 2% (dois por cento) por repassá-la. Desse modo, a receita tributária de 

£120.000.000,00 (cento e vinte milhões de libras esterlinas) anuais que se esperava fosse gerada 

pela Amazon, foi repassada por ela para aqueles que utilizam sua plataforma para vender seus 

produtos. 

 

7.2.2.5. As soluções da União Europeia, Índia, França e Reino Unido inspiram o Brasil? 

 

A União Europeia tem se preocupado com a tributação da economia digital e discutido 

medidas para evitar a erosão da base tributária especialmente pelas grandes empresas de 

tecnologia. Contudo, apesar do Projeto BEPS e das Propostas de Diretivas 2018/0072 e 

2018/0073, não foi adotada nenhuma medida conjunta que determinasse a tributação dessas 

operações em todo o bloco econômico. 

Isso abriu caminhos para a adoção de medidas unilaterais pelos Estados-membros, como 

ocorreu, dentre outros, com a França, além do Reino Unido que está finalmente se retirando da 

União Europeia. Apesar de os países citados terem escolhido gravar essas empresas por meio 

da tributação direta, isso poderia ter sido feito por meio da tributação indireta. 

Além de se preocupar com as plataformas digitais, a Índia, por sua vez, escolheu gravar 

a receita gerada pelo marketing digital e pela publicidade veiculada por empresas que não estão 

estabelecidas em seu território. 

No Brasil, tramitam no Congresso Nacional algumas propostas de reforma da legislação 

em vigor, com o intuito de aproximá-la especialmente do que vem sendo discutido no âmbito 

da OCDE.  
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A Ação 1 do Projeto BEPS objetiva identificar os principais desafios proporcionados 

pela economia digital na aplicação das regras vigentes para tributação direta e indireta e sugerir 

meios de contorná-los, de modo que as operações realizadas por meios digitais sejam gravadas 

na mesma proporção que aquelas que são realizadas em ambiente físico. Entre esses meios está 

o Equalisation Levy da Índia, que, apesar disso, não faz parte da OCDE. 

Nesse sentido, à primeira vista, o Projeto de Lei 2.358/2020 (CIDE digital) cumpriria tal 

objetivo. Contudo, numa análise mais detida, remanescem dúvidas sobre sua 

constitucionalidade pelas razões que se seguem. 

Em primeiro lugar, pretende tributar da mesma forma modelos de negócio que se 

utilizam da tecnologia para a celebração de contratos tradicionais, tais como os marketplaces, e 

outros que tem por objeto a própria tecnologia, tais como aqueles relativos à transmissão de 

dados. Isso faz com que se tenha “domínios econômicos distintos” e conduz à segunda crítica. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) é um fundo 

de fomento de novas tecnologias, de modelos de negócio que tem a tecnologia como objeto, 

mas não daqueles que dela se utilizam para intermediar a celebração de contratos tradicionais, 

tais como compra e venda, locação, prestação de serviço, locação etc. Exemplos desses modelos 

que se usam a tecnologia para aproximar pessoas que celebrarão outros contratos tradicionais 

são os marketplaces de economia compartilhada estudados neste trabalho. 

A terceira crítica se refere ao fato de que ainda que se busque tributar a receita bruta 

auferida no Brasil, o critério de utilização do IP para identificação dos usuários no Brasil pode 

não ser preciso se houver, por exemplo, a utilização de Virtual Private Network (VPN). 

Especialmente para as grandes empresas que têm a tecnologia como objeto, tal como a 

indústria de jogos eletrônicos, o reconhecimento da receita normalmente não é feito no Brasil 

ainda que se tenha uma unidade aqui baseada. A empresa normalmente irá reconhecê-la no país 

em que concentra seus custos com marketing, principal despesa do negócio. 

Quanto à exibição de publicidade a usuários no Brasil, as empresas normalmente se 

utilizam do Facebook ou do Google para veiculá-la em sites de terceiros ou deles próprios, 

apontados como espaços disponíveis por um aplicativo independente da empresa objeto da peça 

publicitária. Desse modo, o processo como um todo não é simples, especialmente considerando 

que a peça escolhida é daquele que vence um leilão virtual em tempo real, normalmente de 

segundo preço, o que será explicado no tópico 7.4.3 deste trabalho. A receita advinda de 
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publicidade se refere à contratação de qualquer dessas partes ou à taxa de conversão do anúncio, 

ou seja, a receita gerada por aqueles que viram a peça e adquiriram o produto ou serviço nela 

anunciado? Isso não fica claro no Projeto de Lei que, caso seja aprovado, gerará 

questionamentos a respeito. 

Por fim, o Projeto de Lei 2.358/2020, somente por mencionar a tributação da receita, não 

denota a eleição de critério objetivo de tributação (fonte ou destino) em dissonância com o que 

vem sendo discutido internacionalmente. 

Nas Propostas de Emenda Constitucional (PEC) 45/2019 e 110/2019, não há menção à 

criação de um tributo específico para gravar as operações digitais nos moldes propostos pela 

OCDE e União Europeia. Além disso, nenhuma das propostas objetiva alcançar empresas que 

não tenham presença física no Brasil, como foi feito pela Índia e por alguns outros países que 

preveem a tributação com base na localização do usuário. 

No entanto, algumas emendas foram apresentadas à PEC 45/2019, propondo a previsão 

de competência da União para instituir tributo diferente do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) 

e, com isso, alcançar essencialmente os chamados “serviços digitais”. Enquanto isso, no resto 

do mundo a instituição de um Digital Service Tax tem por intuito atingir a receita gerada para 

empresas não residentes que alcança com seus serviços residentes no Brasil. Ademais, elas já 

seriam alcançadas pelo Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF). 

Além dessas medidas discutidas no Congresso Nacional, há outras em vigor no 

ordenamento jurídico brasileiro. Entre elas, para discutir o critério espacial da regra-matriz de 

incidência tributária, destacam-se o Convênio ICMS 106/2017 e a Portaria CAT 24/2018, 

editada pelo Estado de São Paulo. 

O Convênio ICMS 106/2017 estabelece que: 

 

Cláusula terceira. O imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações 
realizadas por meio de site ou de plataforma eletrônica que efetue a venda ou a 
disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de bens e 
mercadorias digitais mediante transferência eletrônica de dados, na unidade federada 
onde é domiciliado ou estabelecido o adquirente do bem ou mercadoria digital. 

 

Desse modo, ao determinar a unidade federada que atuará com sujeito ativo na relação 

jurídica tributária, define também o critério espacial da regra-matriz de incidência. Assim, sê-
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lo-á o território do Estado ou Distrito Federal, onde for “domiciliado ou estabelecido o 

adquirente do bem ou mercadoria digital”. 

A Cláusula Quarta do Convênio ICMS 106/2017 determina que “pessoa jurídica 

detentora de site ou de plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização, ainda 

que por intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante 

transferência eletrônica de dados” será considerada contribuinte do ICMS. Por isso, deverá se 

inscrever nas unidades federadas em que praticar saídas internas ou importação destinada ao 

consumidor final. 

Essa exigência, todavia, não parece ser razoável. Ela obriga as plataformas digitais a se 

inscreverem em todos os Estados e no Distrito Federal para que possam atingir, por meio de 

saídas internas ou importação, os adquirentes de bem ou mercadoria digital ali domiciliados ou 

estabelecidos. 

Vale lembrar que o Convênio ICMS 106/2017 tem a sua constitucionalidade questionada 

na ADI 5.958, pendente de julgamento e de Relatoria do Ministro Dias Toffoli. 

Nesse sentido, a Portaria CAT 24/2018, editada pelo Estado de São Paulo, considera 

haver a incidência do ICMS: “Nas operações com bens e mercadorias digitais realizadas por 

meio de transferência eletrônica de dados destinadas a consumidor final domiciliado ou 

estabelecido no Estado de São Paulo”. Identifica-se enquanto critério espacial o território do 

Estado de São Paulo, ou seja, onde pode ocorrer as operações mencionadas para que se considere 

o Estado de São Paulo o sujeito ativo, capaz de exigir o tributo. 

No citado ato normativo, há, ainda, a previsão de deveres instrumentais específicos nessa 

hipótese, como a emissão de NF-e. Além disso, determinou a inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo “[...] específica para realizar operações com 

bens e mercadorias digitais destinadas a pessoa domiciliada ou estabelecida neste Estado, 

independentemente da existência de outros estabelecimentos[...]”. Essas exigências, assim como 

descrito anteriormente, aumenta substancialmente custo de conformidade e obriga a inscrição 

de pessoas jurídicas que não sejam estabelecidas no Estado para que possam realizar as suas 

operações, o que não é razoável. 
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7.2.3. Como determinar o critério espacial da regra-matriz de incidência considerando os 

negócios jurídicos celebrados por intermédio dos marketplaces? 

 

Diante de tudo que foi exposto, remanesce a questão: Qual seria o vínculo capaz de 

definir o critério espacial da regra-matriz de incidência tributária, considerando as operações 

realizadas pelos marketplaces que conectam as pessoas que pretendem disponibilizar seus bens 

e serviços e aquelas outras que pretendem usá-los? 

Pelo menos três são as respostas possíveis para esse questionamento: (i) o local em que 

o marketplace esteja estabelecido; (ii) o local em que se encontra o fornecedor dos bens 

tangíveis ou intangíveis ou dos serviços; (iii) o local em que estejam situadas as pessoas 

interessadas nesses bens ou serviços. Essas três hipóteses podem ser aplicadas tanto para a 

definição do local em que ocorre o fato tributável para os tributos diretos quanto para os 

indiretos. 

Enquanto não houver a definição pelo legislador de qual delas se aplica, remanescerá a 

dúvida inclusive quanto ao ente competente para exigir a exação. Em relação à tributação da 

receita e da renda, a dúvida quanto aos possíveis locais em que se considera ocorrido o fato 

tributável foi explicada no tópico 7.2.1 deste trabalho. 

Por outro lado, no que se refere à tributação dos valores cobrados pela plataforma para 

intermediar esses outros negócios jurídicos celebrados por aqueles que possuem interesses 

complementares e que ela aproxima, é preciso alguma cautela. O tema será analisado com maior 

profundidade no tópico 8.2 deste trabalho, mas para aqueles que defendem a incidência do ISS 

sobre a intermediação realizada pelos marketplaces, a definição do local em que se considera 

ocorrida a prestação de serviço deve ser veiculada por lei complementar, considerando o que 

determina o art. 146, I, da CRFB/1988. A exigência desse veículo introdutor de norma se 

justifica pelo fato de que a determinação do local em que se considera ocorrido o fato tributável 

evita eventuais conflitos de competência.  

 

7.3. A definição do instante da incidência 

 

O critério temporal se refere às coordenadas temporais, utilizadas para que se considere 

ocorrido o fato que enseja a tributação. O tempo e o espaço estão em todo o direito: nos suportes 
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físicos, nos enunciados normativos da hipótese de incidência e do fato jurídico, no exercício da 

competência, na validade, vigência e eficácia das normas. Todavia, faz-se necessário observar, 

em relação à coordenada temporal, que o tempo no fato se difere do tempo do fato nos seguintes 

aspectos: 

 O tempo do fato se refere à enunciação, ou seja, à produção do enunciado factual, 

efetuado por autoridade competente e pode ser identificado como dêitico da enunciação na 

enunciação-enunciada. Já o tempo no fato identifica as coordenadas do acontecimento, que foi 

descrito pela hipótese normativa, e são encontrados no próprio enunciado. 

 Nesse sentido, o tempo do fato é o instante em que o enunciado, que denota a hipótese, 

ingressa no ordenamento jurídico, momento em que o fato é constituído juridicamente. Já o 

tempo no fato remete ao tempo da ocorrência do fato152 no mundo fenomênico. Fazer essa 

distinção é importante para que se possa determinar a legislação aplicável ao caso. 

 O tempo no fato só aparece depois do tempo do fato, porque para que o enunciado factual 

exista juridicamente, denotando a hipótese e declarando o fato, é necessário que ele seja 

constituído por um processo de aplicação, sob certas indicações de tempo e de espaço. O tempo 

no fato não diz respeito ao fato, mas a elementos do fato jurídico, porque eles, para serem 

determinados para o sistema, dependem da linguagem competente. Isso também ocorre com o 

tempo do fato, em relação a que somente a partir da linguagem competente pode-se acessar suas 

coordenadas. 

O art. 144, do CTN, determina que: 

 

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e 
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 
§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato 
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de 
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou 
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para 
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos 
de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador 
se considera ocorrido. 

 

 
152 Aqui compete estabelecer a diferença entre evento, fato e fato jurídico. O evento é o acontecimento no mundo 
fenomênico sem que seja relatado por qualquer tipo de linguagem. O fato é o evento relatado por meio de 
linguagem. O fato é, portanto, esse relato, que quando ganha os contornos da linguagem jurídica, é chamado fato 
jurídico. Difere-se do fato por ser a descrição do evento aqui feita por meio de linguagem competente para lhe 
conferir juridicidade. 
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De acordo com o exposto anteriormente, o lançamento reporta-se ao tempo no fato, 

regendo-se pela legislação vigente à época, ainda que tenha sido modificada ou revogada 

posteriormente. Apesar disso, reitere-se que o relato em linguagem competente da ocorrência 

do fato no mundo fenomênico que se subsome à regra-matriz de incidência tributária, ou seja, o 

lançamento, ocorre no tempo do fato. 

No que concerne especificamente ao disposto no §1º, do art. 144, do CTN, ele aponta 

para a aplicação imediata da legislação correlata aos processos de fiscalização e apuração dos 

tributos devidos. Nesse ponto, o citado artigo não estabelece a possibilidade de retroatividade 

da lei, porque se nota que a norma atingirá processos de fiscalização e apuração de tributos em 

curso, não atingindo aqueles já encerrados. Esse dispositivo se refere, portanto, tão somente à 

fiscalização e à apuração de tributos pela Administração, não atingindo, assim, o “fato gerador”, 

aqui entendido como antecedente da norma individual e concreta, nem a própria expedição da 

aludida norma, regida pela legislação vigente ao tempo no fato. 

Alguns autores classificam os fatos jurídicos em: (i) instantâneos: aqueles que ocorrem 

em um momento determinado, como a circulação de mercadorias para fins de ICMS; (ii) 

continuados: aqueles em que a mesma situação que perdura no tempo enseja a tributação, como 

ocorre com os tributos incidentes sobre a propriedade; e (iii) complexivos: são os que ocorrem 

em um dado lapso temporal e não em um momento específico, como no caso do imposto de 

renda. 

Todavia, essa classificação não é útil sob a ótica do Constructivismo Lógico-Semântico. 

O critério temporal da regra-matriz de incidência tributária deve apontar um momento 

determinado, para que se possa verificar a ocorrência do fato no mundo fenomênico no instante 

apontado. Por isso, independentemente de os efeitos econômicos do fato serem continuados ou 

complexivos, o critério temporal deverá apontar sempre para um momento específico. Nesse 

sentido, Lucas Galvão de Britto (2014, p. 55) afirma que: 

 

Da mesma forma que não pode haver fato jurídico sem lugar, não se pode cogitar de 
fato que não ocorra em um instante. Isto é, ainda que um certo acontecimento social 
possa protrair-se no tempo, é preciso, para que se cumpra a finalidade do direito de 
regrar condutas, que se demarque um instante no qual seja possível afirmar que ocorreu 
o fato juridicamente qualificado na norma. Isolar um instante no fluxo temporal é 
condição para que se possa, por meio do relato, identificá-lo. Dessa definição ocupa-
se o critério temporal. (BRITTO, 2014, p. 55) 
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Assim, objetivando, inclusive, garantir segurança jurídica, o legislador elegerá um 

momento preciso, em que se considera ocorrido o fato que se subsome à norma geral e abstrata 

de incidência, ainda que, no mundo fenomênico, esse fato possua diversos desdobramentos ou 

demonstre situação que perdura no tempo ou se consolida ao longo dele. Nesse sentido, todo 

fato jurídico será instantâneo, não havendo de se falar em fatos complexivos nem em fatos 

continuados, porque a legislação tributária sempre irá prever um instante específico para se 

determinar a ocorrência do fato, ainda que seus efeitos econômicos sejam continuados ou 

complexos. 

 

7.3.1. A definição de quando ocorre o fato tributável praticado pelas plataformas digitais 

 

As plataformas digitais, ao aproximarem as pessoas que pretendem disponibilizar seus 

bens tangíveis ou intangíveis ou seus serviços a outras pessoas que querem utilizar tais bens ou 

serviços, realizam a intermediação de outros negócios jurídicos, como compra e venda, locação, 

prestação de serviço, permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento. A definição do 

momento da ocorrência do fato tributável relativo a esses negócios jurídicos tradicionais gera 

menos questionamentos do que definir quando ocorre a intermediação realizada pela plataforma 

digital, para quem considera ser essa atividade tributável. 

É possível entender que esse fato ocorreria: (i) no momento da aceitação dos Termos de 

Uso do marketplace por aquele que deseja disponibilizar seus bens ou serviços; (ii) no momento 

da aceitação dos Termos de Uso da plataforma digital por aquele que busca por esses bens e 

serviços; (iii) no momento em que é firmado o negócio jurídico que tenha por objeto esses bens 

ou serviços entre essas pessoas que foram aproximadas pela plataforma digital; (iv) no momento 

em que houver o pagamento do fee por uma dessas pessoas à plataforma digital. 

O momento da aceitação dos Termos de Uso pelas pessoas que oferecem seus bens ou 

serviços ou por aqueles que buscam por eles, não é suficiente para que se verifique a efetiva 

ocorrência da intermediação. Ela somente ocorrerá quando a intermediação efetivamente 

acontecer. Verificar quando isso ocorre nem sempre é simples. 

A intermediação se daria quando essas pessoas se conectam independentemente de 

celebrarem compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta, comodato, cessão de 

direitos ou licenciamento, ou quando esses contratos fossem celebrados? Em outras palavras, a 
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intermediação ocorreria quando as pessoas se encontram ou ela se perfectibilizaria somente se 

essas pessoas celebrassem aqueles negócios jurídico anteriormente citados? 

Obviamente a resposta a essa pergunta depende do que os Termos de Uso da plataforma 

digital determinam. Considerando os modelos de negócio de compartilhamento, objeto deste 

estudo, naqueles destinados à prestação de serviço, somente considera-se ocorrida a 

intermediação se celebrado o negócio jurídico entre essas pessoas que foram aproximadas. Em 

relação aos modelos de negócio de compartilhamento de bens tangíveis ou intangíveis, a mesma 

solução deverá ser adotada. Somente havendo a celebração de negócio jurídico entre as pessoas 

que foram aproximadas pelo marketplace é que a intermediação se efetiva. 

Nesse momento, considerado o regime de competência, deverá ser reconhecida a receita 

gerada para as plataformas digitais pela intermediação quando ela for efetivada e não no 

momento do pagamento do fee. No caso de a plataforma digital brasileira possuir controladas 

ou coligadas no exterior, nos termos dos arts. 76 a 92, da Lei 12.973/2014, regulamentados pela 

Instrução Normativa RFB 1.520/2014, haverá a incidência do IRPJ sobre o resultado contábil 

relativo à variação do valor do investimento. Essa variação equivale aos lucros ou prejuízos 

avaliados pelo método da equivalência patrimonial, conforme determina o art. 248, da Lei 

6.404/1976. 

Nesse caso, o STF, desde o julgamento do REsp 983.134, em 03/04/2008, considerava 

aplicável o art. 74, da Medida Provisória 2.158-35/2001, que determinava que: “[...] os lucros 

auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a 

controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma 

do regulamento”. Contudo, o dispositivo foi revogado a partir de 01/01/2015, pela Lei 

12.973/2014. 

A partir de então, os valores auferidos de controladas no exterior serão oferecidos à 

tributação pelo IRPJ e pela CSLL quando reconhecidos no balanço da controlada, como 

determinado no art. 77 c/c art. 76, ambos da Lei 12.973/2014. Em relação às coligadas no 

exterior, os valores somente serão reconhecidos na apuração da base de cálculo do IRPJ e da 

CSLL quando tiverem sido efetivamente disponibilizados para a coligada brasileira, observadas 

as condições postas no art. 81, da Lei 12.973/2014. 
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7.4. Os problemas relativos à base de cálculo 

 

Por não considerar que a incidência se dá automática e infalivelmente, faz-se necessária 

a descrição do fato ocorrido no mundo fenomênico por meio de linguagem competente, qual 

seja, a linguagem jurídica, para que se instale a relação entre os sujeitos. O objeto dessa relação 

jurídica é uma prestação, que, por sua vez, pode ou não ter conteúdo pecuniário. Caso o tenha, 

será identificada como sendo uma obrigação e o crédito tributário traduzirá esses valores que 

devem ser levados pelo contribuinte devedor ao Estado credor. Caso não seja possível mensurar 

economicamente o conteúdo da prestação, estar-se-á diante de um dever instrumental, ou seja, 

deveres postos com o objetivo de possibilitar a exação tributária. 

O crédito tributário é, então, o direito subjetivo de conteúdo patrimonial, conforme 

definido por Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 516) que afirma tratar-se do “[...] direito 

subjetivo de que é portador o sujeito ativo de uma obrigação tributária e que lhe permite exigir 

o objeto prestacional, representado por uma importância em dinheiro”. 

Desse modo, o objeto da obrigação é uma prestação, ou seja, a conduta de entregar um 

valor em dinheiro, e, quando possuir conteúdo patrimonial, será denominada crédito tributário. 

Nas hipóteses em que essa prestação não possua conteúdo pecuniário, conforme anteriormente 

salientado, ter-se-ão os chamados deveres instrumentais. 

Ultrapassadas essas considerações e possuindo a obrigação tributária correlata ao ICMS 

esse caráter pecuniário, o critério quantitativo da regra-matriz de incidência do tributo será 

composto por base de cálculo e alíquota. 

Na regra-matriz de incidência tributária, a base de cálculo possui papel de destaque 

juntamente com a hipótese de incidência. Segundo Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 645-

646), o tipo tributário é composto pela integração lógico-semântica desses dois elementos, sendo 

esse binômio utilizado para diferençar as espécies tributárias entre si e, inclusive, para dividi-

las em subespécies. Assim, validamente reconhecido, o binômio hipótese de incidência e base 

de cálculo revela a natureza do tributo em análise, permitindo que se opere a sua compatibilidade 

com o disposto na CRFB/1988, sem interferências das imprecisões do legislador. Nesse sentido, 

a base de cálculo é elemento indispensável à norma jurídica tributária, porque funciona, 

juntamente com a hipótese de incidência, como critério qualificador do tributo. 
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Assim, para identificar a natureza jurídica do tributo, interessa os critérios material e o 

quantitativo. O primeiro se revela como núcleo da hipótese de incidência, composto por verbo 

e complemento, que descrevem abstratamente uma atuação estatal ou um fato particular. O 

segundo, base de cálculo, mensura a intensidade daquela conduta praticada pela Administração 

ou pelo contribuinte, dependendo do caso. Nesses critérios, está o feixe de preceitos 

demarcadores dos chamados traços da enunciação, ou seja, o conjunto de elementos que o editor 

da norma julgou relevante para produzir o acontecimento tributado. 

A base de cálculo possui três funções: (i) mensuradora, por lhe competir medir as 

proporções reais do fato; (ii) objetiva, em virtude de compor a específica determinação do 

débito; e (iii) comparativa, por confirmar, infirmar ou afirmar o correto elemento material do 

antecedente normativo. 

A tipologia tributária, conforme anteriormente citado, é obtida pela análise do binômio 

hipótese de incidência e base de cálculo. Sempre que houver descompasso entre elas, 

prevalecerá essa última, orientando o intérprete no sentido de determinar a natureza jurídica do 

tributo. Sendo a base de cálculo a medida do fato tributado, ela tem o condão de infirmar o 

critério material oferecido no texto, que será substituído pelo outro que, de fato, foi mensurado. 

Além da base de cálculo, o critério quantitativo é composto pela alíquota, sem a qual não 

há uma base imponível. Ela é instrumento para a realização de princípios constitucionais como 

capacidade contributiva e, por conseguinte, a igualdade, e a vedação ao confisco. Além disso, 

atua na concretização da extrafiscalidade, aplicadas a tributos como o IPI, conforme determina 

o art. 153, §3º, I, da CRFB/1988, e o ICMS, nos termos do art. 155, §2º, III, da CRFB/1988. 

A alíquota pode ser expressa por uma fração ou percentual, como ocorre nas hipóteses 

em que ela será tida como ad valorem. Contudo, essa não é a única forma em que se apresenta. 

Ela poderá surgir em termos monetários, quando será designada específica, em valor fixo, como 

R$ 2,00 (dois reais) por metro cúbito, ou variável em função das escalas progressivas da base 

de cálculo. 

No critério quantitativo, composto por base de cálculo e alíquota, destaca-se a primeira, 

que representa a medida dimensível do fato jurídico tributário. Por essa razão, em relação à base 

de cálculo verificam-se os maiores problemas quando analisada a tributação incidente sobre os 

negócios jurídicos firmados no contexto da economia compartilhada. 
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7.4.1. Os efeitos do upgrade e do update do software das plataformas digitais no resultado do 

exercício 

 

A tecnologia reconstrói a noção de ativo em relação especialmente às plataformas 

digitais de economia compartilhada, que ligam pessoas que pretendem disponibilizar bens 

tangíveis ou intangíveis ou serviços e outras que desejam obtê-los. Emerge então a necessidade 

de identificar quais são os ativos dessas empresas e como avaliá-los. 

Para compreender a questão, é preciso dar um passo atrás e analisar papel do ativo 

imobilizado e do intangível no balanço patrimonial de uma entidade. O art. 178, §1º, II, da Lei 

6.404/76, determina que o imobilizado e o intangível se classificam como ativos não-circulantes. 

Por sua vez, o art. 179, IV, da citada lei, prevê que irão compor o ativo imobilizado “[...] os 

direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 

companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 

operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”. São 

exemplos de ativos imobilizados os terrenos, edifícios, máquinas, veículos, móveis e utensílios, 

equipamentos de escritório e plantas portadoras153. 

Segundo o item 6, do Pronunciamento Técnico CPC 27, o ativo imobilizado se trata do 

item tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, 

para aluguel a outros, ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um 

exercício. Correspondem, portanto, aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos 

destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, em que 

se incluem aqueles decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, riscos e controle 

desses bens. 

Além disso, vale notar que conforme consta do item 7 do Pronunciamento Técnico CPC 

27, o custo de um item do ativo imobilizado somente deverá ser reconhecido como ativo se for 

provável que futuros benefícios econômicos associados ao item serão obtidos pela entidade e o 

custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Desse modo, o reconhecimento do item 

 
153 Plantas portadoras, conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 29, é uma planta viva que: (i) é utilizada 
na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas; (ii) é cultivada para produzir frutos por mais de um período; 
e (iii) tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como 
sucata. 
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como ativo depende da análise das atividades desenvolvidas pela entidade e da forma como se 

dará a utilização do item. 

Como ativo intangível, segundo o inciso VI, do art. 179, classificam-se os direitos que 

tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou que sejam 

exercidos com essa finalidade. Inclui-se no ativo intangível o fundo de comércio adquirido, os 

softwares, os direitos de exploração de serviços públicos mediante concessão ou permissão, 

marcas e patentes e direitos autorais. 

O item 8, do Pronunciamento Técnico CPC 04, define “ativo intangível” como o ativo 

não monetário154 que seja identificável, mas não tenha substância física. O item 21, do citado 

Pronunciamento Técnico, determina que um ativo intangível somente deve ser reconhecido se: 

(i) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão 

gerados em favor da entidade; e (ii) o custo do ativo puder ser mensurado com confiabilidade. 

Trata-se de direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção das 

atividades da empresa, inclusive o fundo de comércio adquirido, tal como ocorre com os direitos 

autorais, as patentes, marcas e concessões obtidas. 

Os ativos intangíveis não se confundem com o ágio derivado da expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill). O ágio, nesse caso, é um ativo que representa benefícios 

econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios 

jurídicos que não podem ser individualmente identificados e reconhecidos. 

Nesse sentido, o item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 04 dispõe que: 

 

As entidades frequentemente despendem recursos ou contraem obrigações com a 
aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos 
intangíveis como conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos 
processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento 
mercadológico, nome, reputação, imagem e marcas registradas (incluindo nomes 
comerciais e títulos de publicações). Exemplos de itens que se enquadram nessas 
categorias amplas são: softwares, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes 
cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas, licenças de pesca, quotas 
de importação, franquias, relacionamentos com clientes ou fornecedores, fidelidade de 
clientes, participação no mercado e direitos de comercialização. 

 

 
154 O citado item 8 define “ativo monetário” como sendo “[...] aquele representado por dinheiro ou por direitos a 
serem recebidos em uma quantia fixa ou determinável de dinheiro”. 
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Ficam estabelecidos como critério para reconhecimento do ativo intangível no item 12 

desse Pronunciamento Técnico: (i) puder ser separado da entidade e vendido, transferido, 

licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou por meio de contrato com ativo ou passivo 

relacionado independentemente da intenção de uso pela empresa; (ii) resultar de direitos 

contratuais ou outros direitos legais independentemente de serem transferíveis ou separáveis da 

entidade ou de outros direitos ou obrigação. 

Vale notar que ele somente deverá ser reconhecido, conforme item 21 do 

Pronunciamento Técnico CPC 04, quando for provável que resultará em benefícios econômicos 

em favor da empresa e o curso do ativo possa ser mensurado de forma confiável. 

Os ativos imobilizado e intangível, ao serem submetidos à depreciação e à amortização 

respectivamente, geram efeitos diretos no resultado da empresa. Elas figuram no balanço como 

contas redutoras do ativo, nos termos do art. 183, V e VII, da Lei 6.404/1976. Em contrapartida, 

os valores lançados nas contas redutoras de depreciação e amortização corresponderão a uma 

despesa no resultado. Por essa razão, impactam diretamente a apuração do IRPJ e da CSLL. 

A depreciação, conforme dispõe o art. 183, §2º, a, da Lei 6.404/1976, ocorre: “[...] 

quando corresponder à perda de valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência”. Nesse sentido, o 

item 6 do Pronunciamento Técnico CPC 27 a define como: “[...] a alocação sistemática do valor 

depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil”. Conforme itens 48 e 49 deste 

Pronunciamento Técnico, ela deve ser reconhecida como despesa no resultado do exercício. 

Por sua vez, a amortização, segundo o art. 183, § 2º, b, da Lei 6.404/1976, ocorre: “[...] 

quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade 

industrial ou comercial e quaisquer outros com a existência ou exercício de duração limitada, 

ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado”. Ela é tida 

no item 8 do Pronunciamento Técnico CPC 04 como: “[...] a alocação sistemática do valor 

amortizável de ativo intangível ao longo de sua vida útil”. Os valores relativos à amortização 

devem ser reconhecidos no resultado, gerando impactos diretos na constituição da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL. 

Contudo, vale destacar que a amortização somente é aplicável aos intangíveis que 

tenham vida útil definida e calculada com base no método linear. Para aqueles intangíveis que 

não tenham vida útil definida, ou seja, não há um limite previsível para que o ativo provoque 
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entradas líquidas de caixa, não se aplica a amortização, conforme determina o item 89 do 

Pronunciamento Técnico CPC 04. Eles são submetidos ao teste de impairment155 anualmente 

ou sempre que se verifique o ativo tenha se desvalorizado, nos termos do art. 183, §3º, da Lei 

6.404/1976, e do item 108 desse Pronunciamento Técnico. 

A digitalização da economia provocou uma mudança enorme no paradigma patrimonial 

das empresas. Aquelas consideradas mais sólidas possuíam grandes sedes, mobiliário e muitos 

funcionários. Hoje, as empresas que mais se destacam normalmente não possuem sede própria. 

Muitas funcionam em coworkings, não têm muitos funcionários e seu principal ativo é a 

tecnologia, porque por mais que não seja o mais relevante do ponto de vista financeiro, é o que 

determina todo o desenvolvimento de suas atividades. 

Nesse contexto, no caso das empresas da economia compartilhada, o principal ativo, sem 

dúvida, é a plataforma digital que conecta as pessoas que querem oferecer seus bens ou serviços 

a outras que querem obtê-los. Tem-se, nesse caso, um software, ou seja, um intangível de difícil 

valoração para que seja reconhecido como ativo e cujo cálculo de vida útil não é trivial. 

Além disso, quais seriam os efeitos do upgrade sobre a vida útil desse software e, por 

conseguinte, para a determinação do resultado da empresa? O upgrade representa a substituição 

do software instalado para os usuários, por operar no anterior mudanças expressivas, 

interferindo na interface operacional e agregando a ele, muitas vezes, novas funcionalidades. 

Por essa razão, demanda de seus usuários o aceite dos novos Termos de Uso. Ele não se 

confunde com o update que é a mera atualização, dispensando aviso prévio do desenvolvedor 

para que sejam inseridas melhorias de condições do software já instalado, como estabilidade e 

segurança. 

Os upgrades podem aumentar a vida útil do software das plataformas digitais e, 

considerando a legislação vigente e as normas contábeis correlatas, eles poderiam ser 

reconhecidos como um novo ativo intangível, completamente descolado daquele que foi por ele 

substituído, se cumpridos os critérios de reconhecimento previstos no item 18 do 

Pronunciamento Técnico CPC 04. Nesse caso, verificado se a sua vida útil é determinável ou 

não, será amortizado ou submetido ao teste de impairment com as despesas correlatadas 

lançadas em conta de resultado até que a sua vida útil seja completamente finalizada. 

 
155 O teste de impairment também se aplica ao ativo imobilizado, conforme determinam o art. 183, §3º, da Lei 
6.404/1976, e o item 63 do Pronunciamento Técnico CPC 27. 
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O update também poderá provocar o aumento da vida útil do software que compõe 

plataforma digital. Tratando-se de mera atualização, um novo intangível não será contabilmente 

reconhecido. Será o caso de revisar a vida útil desse ativo, conforme determinam os itens 104 a 

106 do Pronunciamento Técnico CPC 04156 e o item 38 do Pronunciamento Técnico CPC 23157. 

O aumento de vida útil do ativo intangível deverá ser reconhecido como receita no resultado do 

exercício, implicando em aumento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 

 

7.4.2. Os modelos de negócio sem receita decorrente do compartilhamento 

 

 Alguns modelos de negócio no contexto da economia compartilhada não possuem receita 

decorrente da intermediação que praticam, ou seja, do encontro que promovem entre pessoas 

que querem disponibilizar seus bens tangíveis ou intangíveis ou seus serviços e outras que 

desejam obtê-los. Eles não cobram de seus usuários fee por essa atuação. É o que acontece com 

o Tem Açúcar, descrito no tópico 6.4.2.1.5, e o Trocajogo, no tópico 6.4.2.2.2 deste trabalho. 

 Existem inúmeras formas de um modelo de negócio gerar receita. Inclusive, vale lembrar 

que comumente as pessoas jurídicas auferem receita advindas não apenas do exercício de sua 

 
156 104. O período e o método de amortização de ativo intangível com vida útil definida devem ser revisados pelo 
menos ao final de cada exercício. Caso a vida útil prevista do ativo seja diferente de estimativas anteriores, o prazo 
de amortização deve ser devidamente alterado. Se houver alteração no padrão de consumo previsto, o método de 
amortização deve ser alterado para refletir essa mudança. Tais mudanças devem ser registradas como mudanças 
nas estimativas contábeis, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro. 
105. Ao longo da vida de ativo intangível, pode ficar evidente que a estimativa de sua vida útil é inadequada. Por 
exemplo, o reconhecimento de prejuízo por perda de valor pode indicar que o prazo de amortização deve ser 
alterado. 
106. Com o decorrer do tempo, o padrão dos benefícios econômicos futuros gerados pelo ativo intangível que se 
espera ingressem na entidade pode mudar. Por exemplo, pode ficar evidente que o método dos saldos decrescentes 
é mais adequado que o método linear. Outro exemplo é o caso da utilização de direitos de licença que depende de 
medidas pendentes em relação a outros componentes do plano de negócios. Nesse caso, os benefícios econômicos 
gerados pelo ativo talvez só sejam auferidos em períodos posteriores 
157 38. O reconhecimento prospectivo do efeito de mudança na estimativa contábil significa que a mudança é 
aplicada a transações, a outros eventos e a condições a partir da data da mudança na estimativa. A mudança em 
uma estimativa contábil pode afetar apenas os resultados do período corrente ou os resultados tanto do período 
corrente como de períodos futuros. Por exemplo, a mudança na estimativa de créditos de liquidação duvidosa afeta 
apenas os resultados do período corrente e, por isso, é reconhecida no período corrente. Porém, a mudança na 
estimativa da vida útil de ativo depreciável, ou no padrão esperado de consumo dos futuros benefícios desse tipo 
de ativo, afeta a depreciação do período corrente e de cada um dos futuros períodos durante a vida útil remanescente 
do ativo. Em ambos os casos, o efeito da mudança relacionada com o período corrente é reconhecido como receita 
ou despesa no período corrente. O efeito, caso exista, em períodos futuros é reconhecido como receita ou despesa 
nesses períodos futuros. 
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atividade principal. Elas podem receber outros tipos de receitas, tais como juros, aluguéis e 

royalties. 

Nos modelos de negócio online, é comum a obtenção de receita com espaços para 

publicidade e com a gestão dos dados dos seus usuários. Por isso, muitas vezes, a despeito de o 

modelo de negócio se dedicar ao compartilhamento, a receita que ele aufere advém não da 

intermediação que realiza, pela qual não faz qualquer tipo de cobrança, mas dessas outras fontes. 

Obviamente todas as receitas auferidas irão compor o resultado do exercício para fins de 

apuração do IRPJ e da CSLL, além de serem base para a tributação pela Contribuição ao 

Programa de Integração Social (PIS) e pela Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (COFINS). No entanto, neste tópico, pretende-se ressaltar que é possível identificar 

modelos de negócio de compartilhamento sem receita decorrente de intermediação, não havendo 

em relação a essa fonte de receita, base de cálculo para composição dos tributos porventura 

incidentes sobre tais valores. 

 

7.4.3. Dedutibilidade das despesas de marketing digital da base de cálculo de Contribuição ao 

PIS e da COFINS 

 

Como analisado no tópico 6.1 deste trabalho, numa primeira etapa, os modelos de 

negócio que se utilizam do marketplace buscam construir escala, ou seja, ampliar a sua base de 

usuários, porque seu maior ativo é o tráfego gerado. Somente num segundo momento, esses 

modelos partem para a rentabilização, passando a cobrar uma comissão (fee ou take rate) pela 

aproximação promovida entre oferta e demanda. 

Ademais, vale ressaltar que é muito comum que esses modelos recebam investimentos 

externos para desenvolvimento do negócio em troca de quotas de participação nessas 

sociedades. Normalmente, eles advêm de fundos de investimento estrangeiros, o que obriga os 

modelos de negócio que os recebem a adotarem o lucro real para apuração IRPJ, conforme 
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determina o art. 14, III, da Lei 9.718/1998158, cabendo ressaltar que não se aplica ao caso o Ato 

Declaratório Interpretativo SRF 5/2001159. 

Não sendo a rentabilidade o que se busca num primeiro momento, mas a geração de 

tráfego, os problemas relativos ao IRPJ são postergados. Contudo, desde o começo, inúmeras 

são as discussões que se impõe sobre à Contribuição ao PIS e à COFINS, a que esses modelos 

de negócio se submetem pelo regime não-cumulativo, já que são obrigadas ao lucro real160. 

Exatamente por isso, torna-se relevante discutir o conceito de insumo e a dedutibilidade 

de despesas como aquelas incorridas com marketing, principal despesa do markeplace, da base 

de cálculo dessas contribuições. 

 

7.4.3.1. O princípio da não-cumulatividade aplicado à Contribuição ao PIS e à COFINS 

 

O princípio da não-cumulatividade, aplicado à Contribuição ao PIS, foi inserido no 

ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 66/2002, publicada em 30/08/2002 e 

convertida na Lei 10.637/2002. No que tange à COFINS, os contornos do princípio foram 

definidos na Medida Provisória 135/2003, publicada em 31/10/2003 e convertida na Lei 

10.833/2003. 

A aplicação da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS não tinha 

fundamento constitucional. Somente a Emenda Constitucional 42/2003 incluiu o §12 no art. 195 

para determinar que: “A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as 

contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”. 

Todavia, o art. 3º, da Lei 10.637/2002, e o art. 3º, da Lei 10.8333/2003, não definem o setor, 

mas os tipos de receitas, em desacordo com o que determina o art. 195, §12, da CRFB/1988. 

 
158 Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: [...] 
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
159 Art. 1º A hipótese de obrigatoriedade de tributação com base no Lucro Real prevista no inciso III do art. 14 da 
Lei nº 9.718, de 1998, não se aplica à pessoa jurídica que auferir receita da exportação de mercadorias e da prestação 
direta de serviços no exterior. 
Parágrafo único. Não se considera prestação direta de serviços aquela realizada no exterior por intermédio de filiais, 
sucursais, agências, representações, coligadas, controladas e outras unidades descentralizadas da pessoa jurídica 
que lhes sejam assemelhadas. 
160 Essa conclusão decorre do fato de que o art. 8º, II, da Lei 10.637/2002, e o art. 10, II, da Lei 10.833/2003, 
mantiveram a apuração da Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime cumulativo apenas para as empresas que 
apuram o IRPJ sobre o lucro presumido ou arbitrado, o que obriga aquelas que estão no lucro real a adotarem o 
regime não-cumulativo dessas contribuições. 
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Inclusive, a análise da constitucionalidade desses dispositivos e, por conseguinte, do alcance da 

não-cumulatividade aplicada a essas contribuições é objeto do Tema 756 de Repercussão Geral, 

que aguarda julgamento pelo STF. 

A Contribuição ao PIS e a COFINS possuem método para que seja apurados os créditos 

relativos à não-cumulatividade. Enquanto o IPI e o ICMS se utilizam da técnica imposto-sobre-

imposto, essas contribuições se utilizam da técnica base-sobre-base. Desse modo, são deduzidas 

da base de cálculo dessas contribuições os valores relativos às despesas que geram crédito. 

Retomando o raciocínio atinente ao funcionamento da não-cumulatividade, vale registrar 

que a norma de direito ao crédito não se confunde com as regras-matrizes de incidência das 

contribuições. Reduzindo as complexidades que esses tributos suscitam, Paulo de Barros 

Carvalho (2013, p. 74-75) assim constrói essas regras-matrizes de incidência: 

 

Contribuição ao PIS: “Dado o fato de haver ingresso de receita, deve-ser o pagamento 
à União, pela pessoa jurídica titular daquela receita, de tributo equivalente a 1,65% da 
receita auferida”. 
COFINS: “Dado o fato de haver ingresso de receita, deve-ser o pagamento à União, 
pela pessoa jurídica titular daquela receita, de tributo equivalente a 7,6% da receita 
auferida”. (CARVALHO, 2013, p. 74-75) 

  

O autor (2013, p. 73) descreve, ainda, essas normas de direito ao crédito, que tem o 

contribuinte no polo ativo da relação jurídica nelas prescrita: 

 

Contribuição ao PIS: “Dado o fato da aquisição de bens, serviços e a realização de 
despesas, deve-ser o direito do contribuinte ao desconto, do montante do tributo 
devido, de 1,65% calculado sobre o valor daqueles bens, serviços e despesas”. 
COFINS: “Dado o fato da aquisição de bens, serviços e a realização de despesas, deve-
ser o direito do contribuinte ao desconto, do montante do tributo devido, de 7,6% 
calculado sobre o valor daqueles bens, serviços e despesas”. (CARVALHO, 2013, p. 
73) 

 

A partir disso, é preciso fixar o que se entende por “insumo” para essas contribuições, 

definindo que tipo de despesa gera crédito, além de demonstrar a impossibilidade de 

simplesmente se apropriar do conceito de “insumo” consagrado para outros tributos. 
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7.4.3.1.1. A definição do conceito de insumo para Contribuição ao PIS e COFINS 

 

Dão direito a crédito os insumos, que podem ser definidos como os bens necessários à 

atividade produtiva ou à prestação de serviços. Contudo, com base na legislação de outros 

tributos e na jurisprudência, a doutrina passou a apontar as diferentes acepções conferidas ao 

termo “insumo”. 

Com base na legislação do IRPJ, consagrou-se a acepção ampla, em que a expressão 

“insumo” se refere a qualquer bem utilizado na cadeia econômica. Nesse caso, quaisquer valores 

que compuserem o custo para que o produto chegue a seu destinatário geraria o chamado crédito 

financeiro. 

Por outro lado, nos termos do art. 226, I, do Decreto 7.212/2010 (Regulamento do IPI – 

RIPI/2010)161, emergiu a acepção restrita, em que serão considerados insumos somente aqueles 

bens que se integrarem fisicamente a esse processo produtivo, gerando o crédito físico. Nesse 

sentido, o STF firmou entendimento de que: “[...] somente gera crédito a mercadoria associada, 

empregada ou integrada fisicamente, no processo de industrialização ou comercialização”162. 

Desse modo, a acepção ampla se refere a tudo que ingressa no custo, olhando para o 

produto financeiramente, pelo que, nas hipóteses em que é adotada, diz-se que a aplicação do 

princípio da não-cumulatividade gera o chamado crédito financeiro. No caso da acepção restrita, 

ao analisar se o insumo integra o produto ou com ele entra em contato, sofrendo desgastes ou 

sendo consumido, adota-se o chamado crédito físico. 

Entre essas acepções, haveria a possibilidade de se adotar uma ideia intermediária de 

“insumo” relacionado aos bens integrantes da atividade essencialmente desenvolvida pelo 

contribuinte. Essa foi concepção utilizada pelo STJ ao decidir o REsp 1.221.170, que 

estabeleceu o que se entende por “insumo” para aplicação da não-cumulatividade à Contribuição 

ao PIS e à COFINS. 

 

 
161 Art. 226.  Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se (Lei nº 4.502, de 
1964, art. 25): 
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego 
na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, 
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo 
se compreendidos entre os bens do ativo permanente; 
162 STF, 1ª Turma, AI 848.516 AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, publicado em 31/03/2014. 
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7.4.3.1.2. Os critérios relevância e essencialidade para reconhecimento do insumo 

 

O STJ, ao julgar o REsp 1.221.170, em 22/02/2018, sob o rito dos Recursos Repetitivos 

e de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, determinou que: “O conceito de insumo 

deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se 

a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o 

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. 

Três definições de “insumo” foram postas no julgamento: (i) definição de insumo para 

efeitos do IPI; (ii) conceito intermediário, que o considera como dispêndio essencial para as 

atividades do contribuinte; e (iii) definição de insumo trazida pela legislação do IRPJ. 

A primeira delas, posta no art. 226, do Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010), determina que 

insumo será aquele bem adquirido pela empresa e que entre em contato físico com o produto, 

do que se poderia aferir a legalidade da Instrução Normativa RFB 247/2002 e da Instrução 

Normativa RFB 404/2004. Nesse sentido, somente os bens e serviços empregados ou utilizados 

diretamente no produto ensejariam o creditamento de Contribuição ao PIS e de COFINS. 

A segunda definição, relativa ao conceito intermediário, afirma ser insumo o bem ou 

serviço considerado essencial ou relevante, ou seja, analisa-se a imprescindibilidade ou 

importância dele para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo 

contribuinte. Deve-se, nesse caso, verificar se o bem ou serviço foi diretamente ou indiretamente 

empregado no processo produtivo, por meio do “teste de subtração”. Sendo assim, nem todos 

os bens e serviços empregados na fabricação do produto ou prestação de serviço dariam direito 

a crédito de Contribuição ao PIS e de COFINS, mas somente aqueles que se subtraídos, 

obstariam a atividade desenvolvida pela empresa. Para tanto, também não se faz necessário o 

emprego direto no processo produtivo, como determina a legislação do IPI. Para esse conceito 

intermediário de “insumo”, as Instruções Normativas citadas são ilegais. 

A terceira, correlata à definição trazida pela legislação do IR, designa insumo como 

sendo além das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens, todos os 

custos de produção e despesas operacionais incorridas na fabricação de produtos e prestação de 

serviços. Isso aponta para a ilegalidade das Instruções Normativas acima referidas. 

O STJ adotou a segunda definição, que veicula o conceito intermediário de “insumo”, 

determinando a necessidade de se verificar a essencialidade e a relevância do bem ou do serviço 
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para configurá-lo como tal. Para que seja considerado essencial, o insumo deve ser intrínseco e 

fundamental, constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da 

prestação do serviço. Se ausente, ensejará a privação de qualidade ou quantidade/suficiência do 

produto ou serviço prestado. Já a relevância é identificada quando o insumo, embora não seja 

indispensável à produção ou prestação de serviço, integre esse processo produtivo, seja pelas 

singularidades da cadeia produtiva, seja por imposição legal, tal como ocorre com os 

equipamentos de proteção individual (EPI). A relevância ultrapassa a pertinência com o 

processo produtivo, porque a última se caracteriza apenas pelo emprego do insumo na produção 

ou na execução do serviço. 

A partir disso, o STJ fixou a seguinte tese: 

 

É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF nºs 
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis nºs 
10.637/2002 e 10.833/2003 e o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios 
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando a imprescindibilidade ou a 
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da 
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 

 

A decisão do STJ propicia a análise casuística, porque é necessário aferir em cada caso 

a essencialidade e relevância do bem ou serviço na cadeia produtiva para se determinar se ele 

se enquadra ou não como insumo a gerar créditos de Contribuição ao PIS e de COFINS. Além 

disso, essa decisão amplia o poder do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 

que, diante das provas apresentadas no processo administrativo, poderá valorá-las para verificar 

se as despesas com bens e serviços apontadas como insumos são ou não relevantes e essenciais. 

Desse modo, para que se possa analisar a dedutibilidade das despesas com marketing 

digital para apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS, é preciso compreender do que se 

trata e como ele funciona, além da sua importância para os negócios que o utilizam. 

 

7.4.3.2. O funcionamento do marketing digital 

 

 Para verificar se as despesas com marketing digital podem ser tidas como insumos e, por 

conseguinte, ser deduzidas da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, é preciso 

compreender que não se trata de forma de publicidade e propaganda equiparada àqueles modelos 
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antigos como o outdoor, os anúncios feitos no jornal e nas revistas ou as mensagens publicitárias 

veiculadas na TV. Uma primeira constatação: Esses modelos de marketing alcançavam não 

apenas o público esperado pelas empresas que contratam as mensagens publicitárias, mas todas 

as pessoas que passam pelo outdoor, que folheiam o jornal ou a revista ou que assistem à TV 

no momento em que a mensagem for veiculada. O marketing tradicional tem baixo grau de 

assertividade quanto ao público atingido se comparado com o marketing digital, o que faz com 

que o modelo atual tenha muito maior grau de conversão se comparado com o antigo modelo. 

Para analisar o funcionamento do marketing digital e evoluir com essa ideia de 

“assertividade”, torna-se imprescindível definir, ou seja, estabelecer os contornos da ideia do 

que vem a ser marketing digital. 

 

7.4.3.2.1. Que é marketing digital? 

 

 Para definir marketing digital, é preciso, num primeiro movimento, estabelecer o que se 

entende por marketing. Philip Kotler (2000, p. 30) o define como um processo social “[...] por 

meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”. O autor aponta 

ainda que ele pode ser tido como “[...] a arte de conquistar e manter clientes e desenvolver 

relacionamentos lucrativos com eles”. (KOTLER, 1999, p. 155) 

A American Marketing Association revê a cada três anos a definição, estando em vigor 

aquela aprovada em 2017, em que estabeleceu: “Marketing is the activity, set of institutions, and 

processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value 

for costumers, clients, partners, and society at large”.163 

Desse modo, é possível entender que o marketing digital se refere às ações de 

comunicação empreendidas por meio da internet, da telefonia celular ou de outros meios 

digitais, com o objetivo de os anunciantes divulgarem seus produtos ou serviços para potenciais 

clientes. 

 A publicidade online surgiu em 1994 quando apenas 30.000.000 de pessoas estavam 

conectadas à internet. Nesse primeiro instante, a assertividade dos anúncios era a mesma daquela 

 
163 Disponível em: http://bit.ly/350IzYl. Acesso em: 13/07/2020. 
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obtida pelas campanhas tradicionais. Alguma tentativa de veicular os anúncios especificamente 

para o público-alvo era feita, tal qual a alocação do outdoor de determinada marca voltada para 

jovens em via de movimentada, em que trafegava um número relevante de estudantes 

universitários. Entretanto, não se podia aferir exatamente o alcance da campanha. Além do 

público-alvo, pessoas de diferentes perfis e com interesses dos mais variados também eram 

atingidas. 

Em 10 anos, a publicidade online cresceu enormemente com os chamados sponsored 

searches, que promovem as empresas contratantes desse serviço para que apareçam em destaque 

no buscador, ficando separada a publicidade paga daquelas das propagandas de outras empresas 

que não incorrem nessa despesa. Trata-se, portanto, de solução de publicidade online que as 

empresas buscam para promover seus produtos e serviços, ou seja, para que eles sejam 

impulsionados, o que ainda é feito pelo Google Ads (antigo Google AdWords). 

Hoje o marketing digital é promovido por meio de leilões em tempo real para seleção 

das empresas que anunciarão nos espaços disponibilizados na internet. Segundo Jun Wang, 

Weinan Zhang e Shuai Yuan (2017, p. 4): “Unlike traditional ad networks, these ad exchanges 

aggregate multiple ad networks together to balance the demand and supply in marketplaces and 

use auctions to sell an ad impression in real time when it is generated by a user visit”. Desse 

modo, tanto os donos de inventário (publishers) individuais quanto as redes de publicidade 

podem se beneficiar desse modelo. Os donos de inventário vendem seus espaços para os 

anunciantes interessados em perfis e contextos dos usuários associados. Os anunciantes, por 

outro lado, se beneficiam por poderem entrar em contato com mais de um dono de inventário 

para obter a melhor correspondência para seu anúncio e comprar impressões em tempo real, por 

meio dos dados dos usuários. (WANG; ZHANG; YUAN, 2017, p. 4-5) 

Nesse contexto, surgiram plataformas similares com funções distintas para promover o 

marketing digital, incluindo: (i) demand-side-platform (DSP), que atende os anunciantes, 

gerenciando suas campanhas e enviando lances em tempo real para cada solicitação de lance 

recebida; e (ii) supply-side-platform (SSP), que atende os donos de inventário, efetuando a 

gestão do inventário de anúncios de sites. Entretanto, uma observação se faz necessária: Os 

leilões em tempo real (real-time bidding – RTB) e a agregação de várias redes de anúncios não 

alteraram a natureza desses mercados, em que ocorre impressões de compra e venda. Eles 
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somente permitem que as transações sejam feitas em tempo real por um mecanismo de lances. 

(WANG; ZHANG; YUAN, 2017, p. 5) 

Nota-se que, com o tempo, o marketing digital foi se tornando mais assertivo. Isso quer 

dizer que o anúncio passou a ser veiculado exatamente para as pessoas que compõem o público-

alvo do anunciante. Com base no aumento da importância da análise dos dados relativos aos 

perfis e contextos dos usuários, ganhou cada vez mais relevo o papel do analista de dados nas 

equipes de marketing das empresas, capaz de atuar com precisão nesses leilões em tempo real, 

decidindo quanto gastar e como alocar esses valores. 

As equipes de marketing deixaram de ser compostas somente por publicitários e 

passaram a contar preponderantemente com engenheiros e matemáticos especializados em data 

science. Esses profissionais fazem toda a gestão e veiculação das campanhas criadas pelo setor 

criativo ou por agências de publicidade terceiras contratadas. 

Mas como funciona esse fluxo de contratação de espaços para veiculação de anúncios? 

É o que se pretende responder no próximo tópico deste trabalho, porque essa é a despesa cuja 

dedutibilidade será analisada na sequência. 

 

7.4.3.2.2. Como o marketing digital funciona? 

 

 Ao contrário do que normalmente se pensa quando se recebe um anúncio publicitário em 

uma rede social, por exemplo, o anunciante não contrata a rede social diretamente para promover 

seu produto ou serviço. Nem se pode afirmar que é o anunciante que obtém diretamente os dados 

do usuário da rede social e que, a partir disso, define a veiculação do anúncio para ele. Esse 

pensamento é absolutamente simplificador, porque despreza o fato de que a veiculação de um 

anúncio a um destinatário específico envolve diversas camadas e considerável número de 

participantes, o que pode ser assim sistematizado: 
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Figura 29 – O funcionamento do marketing digital 

 

Dentro desse emaranhado de setas e camadas, há: (i) os anunciantes, ou seja, empresas 

que querem dar visibilidade a seus produtos e serviços por meio de veiculação de anúncios 

(impressões); (ii) os agregadores de demanda, que reúnem todos aqueles que pretendem 

anunciar, incluindo DSP, anteriormente mencionados; (iii) os agregadores de oferta, inclusive 

os SSP anteriormente definidos, e que reúnem os donos de inventário; e (iii) os donos de 

inventário, podendo se enquadrar nessa categoria tanto as redes sociais quanto outras 

plataformas isoladas, que disponibilizam seus espaços com base nos perfis e contextos dos seus 

usuários. 

Há ainda outro fator que gera bastante confusão quando se analisa o funcionamento do 

marketing digital: Facebook e Google, por exemplo, atuam tanto como donos de inventário 

quanto como agregadores de demanda. Desse modo, a receita total atribuída às duas atividades 

pode ser confundida como sendo decorrente apenas da gestão de inventário, que é a reconhecida 

com mais facilidade, por ser a que “aparece” para os usuários das redes sociais e de outras 

plataformas que veiculam publicidade digital. 

Os leilões em tempo real acontecem entre os agregadores de demanda e os agregadores 

de oferta. E como isso acontece? Se o dono de inventário optar por preencher o espaço por meio 

de leilão, cinco componentes tecnológicos se comunicam para que o anúncio possa ser 

veiculado. São eles: computadores, dispositivos móveis, banner, vídeo e formatos de anúncios 

nativos, ou seja, em que o próprio dono de inventário é o anunciante. Desse modo, sempre que 
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um dono de inventário vende um espaço para anúncio, o agregador de oferta seleciona entre os 

vários agregadores de demanda aqueles que potencialmente tenham interesse pelo espaço pelo 

perfil e contexto dos usuários do local em que o espaço é disponibilizado. 

Esse ecossistema de lances em tempo real depende da separação do agregador de oferta 

e do agregador de demanda em duas partes capazes de realizar as transações e escolher, com 

base nos lances efetuados164, o anúncio a ser veiculado no espaço disponibilizado pelo dono de 

inventário. Nessa estrutura, o agregador de oferta envia para os agregadores de demanda uma 

requisição de lance que, se for o melhor, ou seja, o vencedor, receberá a notificação e terá o 

anúncio a ele correspondente veiculado. Esses leilões normalmente são realizados por meio do 

OpenRTB (Real-Time Bidding) do Interactive Advertising Bureau (IAB).165 

Outro ponto que merece destaque nesta análise é que o marketing digital pode ser 

cobrado de algumas formas diferentes umas das outras: (i) custo por clique ou pagamento por 

clique, em que o pagamento pelo anúncio veiculado somente é feito quando alguém nele clica; 

(ii) custo por impressão, em que o pagamento é feito de acordo com o número de vezes que o 

anúncio for exibido, independentemente do número de cliques que receber; ou (iii) custo por 

engajamento, que que o pagamento somente será feito quando houver a conclusão de um 

engajamento pré-determinado, como que as pessoas assistam a um anúncio em vídeo. 

A receita gerada por esses métodos de cobrança é distribuída entre essas camadas da 

cadeia de marketing digital. Estima-se que dos US$650.000.000.000,00 (seiscentos e cinquenta 

bilhões de dólares) empregados globalmente em marketing em 2020, mais da metade desse valor 

é alocada em publicidade digital.166 Obviamente esse montante chama atenção especialmente 

dos fiscos que buscam nexos para tributar esses valores. 

 
164 A decisão por fazer o lance decorre das informações obtidas sobre o perfil e contexto dos usuários a serem 
alcançados com o anúncio. Neste trabalho, não se pretende abordar questões correlatas à privacidade do usuário 
nem medidas como aquelas adotadas pela Apple que extinguiu o The Identifier for Advertiser (IDFA), usado pela 
indústria de marketing para celulares, especialmente pelo Google e Facebook. O IDFA permitia a identificação do 
perfil do usuário e, com base nisso, procurava outros usuários com as mesmas características e preferências. Essa 
era uma ferramenta bastante precisa na busca pelos usuários mais suscetíveis à aquisição do bem ou serviço 
anunciado. Desse modo, inegavelmente existe um movimento da indústria para impedir a utilização de informações 
dos usuários para que eles sejam rastreados por aplicativos terceiros. Tenta-se impedir que os dados sejam 
analisados no nível de cada usuário, por meio do identificador único do hardware utilizado por ele, para que os 
dados sejam oferecidos por segmento de usuário, ou seja, grupos de usuários com preferências e características 
comuns, sem aquela individualização anteriormente possível. 
Disponível em: http://bit.ly/2XePc5n. Acesso em: 13/07/2020. 
165 Disponível em: http://bit.ly/350ICU1. Acesso em: 13/07/2020. 
166 Disponível em: http://bit.ly/382I81Q. Acesso em: 13/07/2020. 
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Um estudo realizado em janeiro de 2018, por representantes dos anunciantes do Reino 

Unido (ISBA) juntamente com a PricewaterhouseCoopers (PwC), com o intuito de conferir 

maior transparência a essa cadeia de marketing digital, revela que apenas 51% (cinquenta e um 

por cento) do montante pago pelos anunciantes chega aos donos de inventário. O restante dos 

valores pagos pelos anunciantes é distribuído entre as outras camadas da cadeia (agregadores de 

demanda e de oferta). Todavia, não foi possível precisar a alocação de 15% (quinze por cento) 

dos valores pagos, ou seja, não foi possível dizer quem aufere esse percentual da receita de 

marketing digital.167 Desse modo, além da dificuldade para estabelecer um nexo que autorize a 

tributação desses valores pelos países, por não haver transparência na alocação do montante 

total em cada etapa da cadeia, certamente a receita total não seria alcançada. 

O objetivo neste ponto do trabalho não é analisar as receitas de marketing digital, mas 

as despesas incorridas pelas empresas que contratam a publicidade online para divulgar seus 

produtos e serviços. 

 

7.4.3.3. A essencialidade e relevância do marketing digital e a sua dedutibilidade da base de 

cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS 

  

 Neste tópico do trabalho, o tema será analisado por tipo de operação e não de acordo 

com o fornecedor. Isso porque uma empresa comercial varejista pode operar online e offline, ou 

seja, por meio de marketplaces ou em lojas físicas. Além disso, pretende-se demonstrar a 

inconstitucionalidade da restrição da dedutibilidade das despesas com marketing à 

industrialização e à prestação de serviço. Desse modo, para um exame mais apurado da questão, 

faz-se necessário analisar as despesas com marketing digital incorridas por empresas de 

fornecimento de bens exclusivamente digitais, as operações com bens tangíveis contratadas pela 

internet e aquelas outras contratadas em lojas físicas. 

 

 

 

 
167 Disponível em: https://bit.ly/3aYZluR. Acesso em: 13/07/2020. 
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7.4.3.3.1. No fornecimento de bens exclusivamente digitais 

  

 Para verificar a dedutibilidade das despesas com marketing digital da base de cálculo da 

Contribuição ao PIS e COFINS, é preciso verificar se essas despesas se enquadram no conceito 

de insumo. Para essas contribuições, “insumo” é definido como o bem ou o serviço considerado 

essencial ou relevante, ou seja, imprescindíveis ou importantes para o desenvolvimento da 

atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170. 

 No caso das empresas que fornecem bens exclusivamente digitais, intangíveis portanto, 

como games, softwares diversos, dentre outros, a necessidade do marketing digital para 

promover esses bens é bastante clara. Sem os anúncios desses bens, dificilmente as pessoas 

tomariam conhecimento da própria existência deles, sendo, portanto, imprescindíveis essas 

ações de marketing para despertar o desejo das pessoas e fazê-las adquiri-los. Se realizado o 

teste de subtração, afere-se a imprescindibilidade e relevância do investimento em marketing 

digital para que esses bens alcancem os usuários e, por conseguinte, para a geração de receita 

para a empresa. 

Como apontado anteriormente, o que diferencia o marketing digital do marketing 

tradicional é a assertividade dos anúncios. Os anunciantes buscam atingir os usuários que 

potencialmente tenham interesse nos bens exclusivamente digitais por eles fornecidos. Com 

base nas informações sobre o perfil e contexto dos usuários do dono de inventário, os 

anunciantes decidem dar lances ou não nos leilões em tempo real para veicular seu anúncio 

àqueles usuários. Desse modo, a assertividade dos anúncios aumenta sobremaneira a taxa de 

conversão, ou seja, de usuários que adquirem o bem anunciado, e, por conseguinte, da receita 

do anunciante. Isso reitera serem as despesas com marketing digital, nesse caso, relevantes e 

imprescindíveis, sendo tidas como insumo para fins de Contribuição ao PIS e de COFINS. 

O problema que poderá emergir aqui se refere aos reflexos que a definição desses bens 

digitais pode ensejar na caracterização de seus fornecedores enquanto comércio ou prestadores 

de serviço. Isso porque os Estados e os Municípios pretendem claramente fazê-lo pela inclusão 

em sua legislação de dispositivos que equiparam bens exclusivamente digitais a mercadorias e 

serviços, como demonstram especialmente o Convênio ICMS 106/2017, tratado no tópico 
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7.1.2.4.2 deste trabalho, e os itens 1.05 e 1.09 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003168. 

Assim, se esses bens exclusivamente digitais forem tidos como mercadoria, seus fornecedores 

seriam enquadrados como empresas comerciais e, segundo o posicionamento adotado pela RFB 

e pelo CARF, não fariam elas jus ao creditamento. Já se tomados como serviço, seus 

fornecedores seriam tidos como prestadores de serviço e, nessa condição, poderiam deduzir as 

despesas com marketing digital da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. 

Todavia, vale destacar que os bens exclusivamente digitais não se enquadram na 

definição de clássica de mercadoria, tida como bem corpóreo, tangível, posto no comércio. Além 

disso, esses bens não são, em geral, objeto de contrato de compra e venda, mas de cessão de 

direitos ou licenciamento. Por essas razões, essa exigência deve ter tida como inconstitucional, 

por ampliar o tributo para além da faixa de competência conferida aos Estados e ao Distrito 

Federal, atingindo o que não se qualifica juridicamente como “operações relativas à circulação 

de mercadorias”, nos termos do art. 155, II, da CRFB/1988. 

Por outro lado, a inserção de itens como o 1.05 e o 1.09 na Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003 não deve imediatamente conduzir à conclusão de que sobre os valores 

relativos ao fornecimento desses bens digitais incide o ISS. Isso porque aos Municípios (e ao 

Distrito Federal) foi atribuída competência para criar o imposto sobre “serviços de qualquer 

natureza [...], definidos em lei complementar”, conforme determina o art. 156, III, da 

CRFB/1988. Somente aquilo que puder se enquadrar na definição de “serviço” poderá ser 

incluído na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 e, por conseguinte, sofrer a incidência 

do ISS, tal como concluído no tópico 7.1.3.5 deste trabalho. Tomando serviço como um fazer 

humano em favor de terceiros, não se tem, nessas hipóteses, um serviço propriamente dito, o 

que conduziria à conclusão de que tais dispositivos são inconstitucionais. 

A importância dessa discussão, como visto, poderá, no entender da RFB e do CARF, 

gerar reflexos na dedutibilidade das despesas com marketing da base de cálculo da Contribuição 

do PIS e da COFINS. No entanto, aqueles critérios da essencialidade e relevância da despesa 

deveriam ser aplicados independentemente de se tratar de uma empresa comercial, industrial ou 

 
168 1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, 
respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de 
Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 
ICMS).  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
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prestadora de serviços, porque, como ressaltado anteriormente, os arts. 3º da Lei nº 10.637/2002 

e da Lei nº 10.8333/2003 não definem o setor, mas os tipos de receitas, em desacordo com o 

que determina o art. 195, §12 da CRFB/1988. 

 

7.4.3.3.2. Nas operações comerciais contratadas online 

 

 A essencialidade e relevância do marketing digital se revela em todas as operações 

comerciais realizadas no ambiente virtual. Aplicam-se aqui as mesmas conclusões postas no 

tópico anterior deste trabalho sobre a importância e imprescindibilidade do marketing digital 

para que a receita decorrente de atividades comerciais seja gerada. 

É por meio dos anúncios veiculados que os usuários da plataforma dona do inventário 

tomam conhecimento de que aquele anunciante oferece a mercadoria em sua plataforma digital. 

Como apontado, a assertividade desses anúncios aumenta a taxa de conversão, ou seja, 

incrementa enormemente o volume de negócios celebrados por terem sido endereçados a 

pessoas que pelo perfil e contexto, se interessam por aquela mercadoria. 

Por mais que esses modelos de negócio tenham por objeto a realização de operações 

comerciais com mercadorias, bens móveis, corpóreos e tangíveis, as vendas são efetuadas pela 

internet para pessoas que a ela se conectam e optam por fazer a aquisição online, por uma série 

de razões, como segurança, conforto e entrega em casa. Ademais, conforme apontado 

anteriormente, é inconstitucional limitar a aplicação da não-cumulatividade à fabricação de 

produtos e prestação de serviços, porque não há nos arts. 3º, da Lei 10.637/2002 e da Lei 

10.833/2003, a definição dos setores de atividade econômica a que o princípio se aplica, mas 

apenas a relação de despesas consideradas dedutíveis por força dele. 

Sendo assim, constata-se a essencialidade e relevância das despesas com marketing 

digital para a geração de receita para os modelos de negócio que oferecem suas mercadorias 

pela internet. O marketing digital promove essas mercadorias, impulsiona as vendas e, por 

conseguinte, amplia a receita auferida. Portanto, essas despesas devem ser deduzidas da base de 

cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.  
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7.4.3.3.3. Nas operações comerciais contratadas offline 

 

 Ainda que esteja em franca decadência, especialmente considerados os novos hábitos 

decorrentes da pandemia em 2020, as pessoas continuarão se deslocando para adquirir 

mercadorias presencialmente em lojas físicas. 

Mesmo modelos de negócio que nasceram online e que objetivam vender suas 

mercadorias na internet não desprezam a preferência de algumas pessoas pela compra em lojas 

físicas. A Amaro169, loja de roupas e acessórios, por exemplo, conta com alguns Guide Shops, 

em que as pessoas podem ver e provar essas mercadorias antes de adquiri-las pela internet. Caso 

optem pela compra, o pagamento é feito na loja e as mercadorias, entregues no endereço 

indicado pelo adquirente. 

Entretanto, num mundo cada vez mais digital, as pessoas tendem, por inúmeras razões, 

a consumir cada vez mais bens e serviços pela internet, evitando que tenham que se deslocar até 

lojas físicas, o que além de tempo, demanda muita paciência, além dos custos adicionais com 

estacionamento, transporte etc. Nesse contexto, o marketing digital se torna absolutamente 

essencial e relevante para a manutenção desses modelos de negócio offline, para que as pessoas 

continuem preferindo a experiência de ir à loja física, escolher o produto e efetuar a compra, 

motivo pelo qual essa despesa deve ser considerada dedutível da base de cálculo da Contribuição 

ao PIS e da COFINS. 

 

7.4.3.4. O entendimento da RFB a respeito da dedutibilidade do marketing digital 

 

 Apesar de apontar a essencialidade e relevância das despesas com marketing digital tanto 

para os modelos de negócio online que tenham por objeto bens tangíveis ou intangíveis, quanto 

para aqueles que tenham por objeto exclusivamente bens corpóreos, mas que sejam celebrados 

offline, a RFB e o CARF têm mantido diferentes posicionamentos a respeito do tema. Passa-se, 

então, ao exame do aspecto pragmático do tema, imprescindível para a configuração do projeto 

semiótico proposto no tópico 3.2 deste trabalho. 

 

 
169 Disponível em: http://bit.ly/2KRxRwA. Acesso em: 14/07/2020. 
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7.4.3.4.1. Da análise a partir das Soluções de Consulta exaradas pela RFB 

 

 Utilizando os termos de busca “marketing” e “publicidade”, sobre a dedutibilidade 

dessas despesas da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, foram exaradas 17 

Soluções de Consulta pela RFB, que podem ser assim sistematizadas: 

 

SC ÓRGÃO DATA CUMULATIVO? FUNDAMENTO DEDUTÍVEL? 

7046 Disit/SRRF07 24/12/2020 não comercial revendedor não 
4017 Disit/SRRF04 8/7/2020 não comercial revendedor não 

84 Cosit 2/7/2020 não comercial revendedor não 
7055 Disit/SRRF07 11/10/2019 não comercial revendedor não 
7021 Disit/SRRF07 5/10/2018 sim comercial revendedor não 

99012 Cosit 1/10/2018 não 
serviço de promoção, 
organização e divulgação 
de eventos e cursos 

sim 

99905 Cosit 17/08/2017 não comercial revendedor não 
7020 Disit/SRRF07 24/11/2016 não industrial e comercial não 

160 Disit/SRRF09 6/9/2013 não 
despesas não ligadas à 
produção não geram 
créditos 

não 

161 Disit/SRRF09 6/9/2013 não 
despesas não ligadas à 
produção não geram 
créditos 

não 

137 Disit/SRRF08 26/08/2013 não taxatividade IN não 
60 Disit/SRRF08 30/04/2013 não taxatividade IN não 

233 Disit/SRRF08 25/09/2012 não comercial revendedor não 
106 Disit/SRRF10 28/10/2010 não comercial revendedor não 

10 Disit/SRRF03 25/03/2009 não industrial não 

153 Disit/SRRF08 14/07/2006 não 
despesas e custos indiretos, 
embora necessários, não 
geram crédito 

não 

74 Disit/SRRF04 21/09/2005 não industrial não 
42 Disit/SRRF10 25/04/2005 não industrial e comercial não 

 

Tabela 1: Soluções de Consulta emitidas pela RFB sobre marketing 

  

Vale notar que, nesses casos, a análise não se subsumiu às despesas com marketing 

digital, como analisado neste trabalho. Normalmente tratava-se de despesas pagas aos criadores 

de anúncio, como às agências de publicidade, e em relação à publicidade tradicional, relativa às 

mensagens em outdoors, jornais, revistas e anúncios na TV. No entanto, devem ser examinados, 
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porque demonstram a tendência da RFB de decidir ao se deparar com casos que envolvam 

efetivamente o marketing digital. 

De 2005 a 2010, os fundamentos para negativa do crédito se concentravam na acepção 

restrita de “insumo”, considerada aplicável para essas contribuições, ou seja, somente aqueles 

bens ou serviços empregados no processo produtivo gerariam crédito. Nesses casos, considerou-

se que despesas e custos indiretos, como aqueles relativos à publicidade e propaganda, embora 

necessários, não podem ser tidos como insumos. 

 A partir de 2013, as Soluções de Consulta apontavam a necessidade de previsão expressa 

na Instrução Normativa RFB 247/2002 e na Instrução Normativa RFB 404/2004 para que essas 

despesas pudessem ser deduzidas da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. 

Outro fundamento comum para a negativa de crédito era o de que despesas não ligadas 

à produção ou relativas à prestação de serviço não poderiam gerar crédito dessas contribuições, 

considerando o disposto nos arts. 3º, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003. Por essa 

razão, nos casos de pessoas jurídicas dedicadas ao comércio de mercadorias, o creditamento foi 

negado. 

Como destacado anteriormente, a constitucionalidade dos citados arts. 3º é 

absolutamente duvidosa. Ao invés de elencar os setores de atividade econômica a que a não-

cumulatividade se aplica, conforme determinado pelo art. 195, §12, da CRFB/1988, esses 

dispositivos elencaram denotativamente as despesas que gerariam crédito. O STF ainda não 

apreciou a questão, que é objeto do Tema 756 de Repercussão Geral. 

 Por outro lado, ao decidir o REsp 1.221.170, o STJ estabeleceu a adoção da acepção 

intermediária de “insumo” para fins de Contribuição ao PIS e de COFINS e definiu que os 

critérios para o reconhecer seriam a sua essencialidade e relevância para o desempenho da 

atividade econômica. Sendo assim, para verificar se serão ou não gerados créditos, é preciso que 

se avalie, por meio do teste de subtração, se aquela despesa é essencial e relevante naquele caso, 

ou seja, para aquela atividade especificamente considerada. 

 Essa necessária análise casuística deveria, por si só, afastar o fundamento mais frequente 

desde 2005 para negar a tomada de créditos relativos a despesas com marketing ou publicidade 

incorridas pelas empresas: tratar-se de comércio de mercadorias e não de prestação de serviço 

ou fabricação. É preciso que se analise se as despesas são ou não essenciais e relevantes em cada 
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caso para que se conclua pela possibilidade ou impossibilidade de creditamento de Contribuição 

ao PIS e de COFINS. 

 

7.4.3.4.2. Do exame das decisões proferidas pelo CARF 

 

 Desde 2014, o CARF analisou 17 casos em que se discutia se as despesas com marketing 

poderiam ser consideradas insumos para que fossem gerados créditos de Contribuição ao PIS e 

de COFINS. Para tanto, foram utilizados os critérios de pesquisa “PIS e COFINS e publicidade”, 

“PIS e COFINS e propaganda” e “PIS e COFINS e marketing” e o resultado dessa análise pode 

ser assim sistematizado: 

 

ACÓRDÃO RECURSO DATA TIPO FUNDAMENTO DEDUTÍVEL? 

3302-009.390 Voluntário 9/10/2020 indústria 
não essencial e não há 
previsão legal 

não 

3302-009.389 Voluntário 9/10/2020 indústria 
não essencial e não há 
previsão legal 

não 

3302-009.388 Voluntário 9/10/2020 indústria 
não essencial e não há 
previsão legal 

não 

3303-001.184 Voluntário 19/08/2020 indústria não essencial não 

3302-008.120 
Voluntário/ De 
ofício 

2/3/2020 comércio 
não há previsão legal 
(propaganda cooperada) 

não 

3402-007.201 Voluntário 16/01/2020 comércio 
não há previsão legal 
(propaganda cooperada) 

não 

3301-007.117 Voluntário 11/12/2019 comércio 
não há previsão legal 
(propaganda cooperada) 

não 

3001-000-939 Voluntário 18/09/2019 indústria não essencial não 

3201-005.668 Voluntário 22/08/2019 serviço essencial e relevante sim 

3401-005.291 
Voluntário/ De 
ofício 

29/08/2018 
serviço de 
pesquisa 

essencial e relevante sim 

3402-005.553 Voluntário 29/08/2018 comércio 
não há previsão legal 
(propaganda cooperada) 

não 

3401-004.379 Voluntário 26/02/2018 comércio não há previsão legal não 

3201-002.839 Voluntário 23/05/2017 comércio não há previsão legal não 

3301-002.917 
Voluntário/ De 
ofício 

26/04/2016 
indústria e 
comércio 

não há previsão legal 
(propaganda cooperada) 

não 

3301-002.736 Voluntário 11/2/2016 comércio não há previsão legal não 

3301-002.737 Voluntário 11/2/2016 comércio não há previsão legal não 

3403-003.306 Especial 14/10/2014 comércio não há previsão legal não 

 

Tabela 2: Decisões proferidas pelo CARF sobre marketing 
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A mesma observação feita no tópico anterior deste trabalho é também aqui cabível: O 

CARF analisou despesas relacionadas ao marketing tradicional, mas o exame dessas decisões é 

absolutamente relevante, porque demonstra a tendência do órgão ao se deparar com questões 

relacionadas ao marketing digital. Passa-se ao exame dessas decisões. 

Até o julgamento do REsp 1.221.170, o CARF negava a tomada de créditos de 

Contribuição ao PIS e de COFINS relativos às despesas incorridas com marketing, sob o 

fundamento de que não há autorização legal para tanto. Isso porque os arts. 3º, II, da Lei 

10.638/2002 e da Lei 10.833/2003, fazem menção expressa à “prestação de serviços” e à 

“produção de bens ou produtos destinados à venda”, em que não foi incluído o comércio de 

mercadorias. 

Desde então, o CARF tem adotado os critérios estabelecidos pelo STJ da essencialidade 

e relevância das despesas para analisar se são elas ou não dedutíveis da base de cálculo da 

Contribuição ao PIS e da COFINS. É importante lembrar que, com base nas Soluções de 

Consulta exaradas pela RFB, somente prestadores de serviço poderiam tomar créditos dessas 

contribuições ao incorrerem em despesas de marketing. Contudo, defende-se a 

inconstitucionalidade dessa restrição, considerando que os arts. 3º, da Lei 10.637/2002 e da Lei 

10.833/2003, ao invés de determinar os setores de atividade econômica a que a não-

cumulatividade se aplicaria, relacionou as despesas que geram crédito, violando o que dispõe o 

art. 195, §12, da CRFB/1988. 

O fato de as decisões favoráveis aos contribuintes, especialmente nos acórdãos 3201-

005.668 e 3401-005.291, terem sido amplamente noticiadas nos meios de comunicação de 

massa poderia levar à conclusão de que o CARF autorizou a tomada de créditos decorrentes 

dessas despesas com publicidade e propaganda. No entanto, não é o caso. O Conselho 

determinou que deverão ser analisadas caso a caso a relevância e essencialidade dessas despesas 

para o desempenho das atividades pela empresa para verificar se podem ser tidas como insumo 

e se conclua se podem ser deduzidas da base de cálculo dessas contribuições. 
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7.5. Os problemas relacionados ao critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária 

e a responsabilidade tributária 

 

O critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária aponta para os sujeitos que 

compõem a relação jurídica que se instala, em decorrência da descrição em linguagem do fato, 

ocorrido no mundo fenomênico, que se subsome à norma geral e abstrata que veicula a regra-

matriz. 

Determinar as pessoas que irão se enquadrar como sujeito ativo e como sujeito passivo 

na relação jurídica tributária tornou-se mais difícil especialmente em relação a negócios 

jurídicos que tenham por objeto a tecnologia ou que sejam celebrados através dela. Por essa 

razão, neste tópico do trabalho, serão discutidas essas complexidades relativas aos sujeitos ativo 

e passivo, com especial destaque para o tema responsabilidade tributária. 

 

7.5.1. As questões que emergem na determinação do sujeito ativo da relação jurídica tributária 

 

O sujeito ativo é o titular do direito subjetivo à prestação pecuniária. É aquele que poderá 

exigir do sujeito passivo o objeto da reação jurídica, ou seja, o tributo. Ele poderá ser uma pessoa 

jurídica pública ou privada. Não havendo vedações expressas na legislação aplicável, a pessoa 

física poderia ocupar o polo ativo da relação jurídica tributária. 

As pessoas políticas, a que a CRFB/1988 atribui competência para instituir o tributo, 

podem figurar como sujeito ativo nessa relação jurídica. Todavia, há hipóteses em que essas 

pessoas políticas conferem a outras pessoas jurídicas de direito público ou de Direito Privado a 

capacidade tributária, ou seja, as funções de arrecadar e fiscalizar o tributo. 

Desse modo, o art. 119, do CTN, restringe indevidamente a aplicação de preceitos 

constitucionais ao determinar que “sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 

público titular da competência para exigir o seu cumprimento”. Há a possibilidade de a 

capacidade tributária ativa ser transferida para pessoa jurídica de Direito Privado, tal como 

ocorre com as contribuições destinadas a entidades parestatais, como os conselhos profissionais. 

A tecnologia gera reflexos bastante interessantes na determinação do sujeito ativo, antes 

mesmo que se considere a possibilidade de transferência da capacidade tributária ativa. Duas 

questões se destacam nesse ponto: (i) compreender os exatos contornos do fato para que se 
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verifique em qual hipótese normativa, considerando as regras-matrizes de incidência dos 

tributos sobre o consumo, ele se enquadra: IPI, ICMS ou ISS; (ii) entender onde ocorre o fato, 

ou seja, preencher adequadamente o critério espacial da regra-matriz de incidência do tributo 

incidente no caso. 

O primeiro caso está totalmente relacionado com o que foi tratado no tópico 7.1 deste 

trabalho. A tecnologia tornou ainda mais tênue as fronteiras existentes entre produto, mercadoria 

e serviço. Contudo, é preciso compreender se o fato ocorrido no mundo fenomênico neles se 

enquadra para que se possa determinar a incidência de algum desses impostos incidentes sobre 

o consumo. 

Vale notar que é perfeitamente possível concluir que nenhum desses tributos incidirá 

sobre o fato relacionado à tecnologia. Não existe a exigência de que todos os fatos ocorridos no 

mundo social sejam necessariamente tributados. Somente o serão aqueles que se subsumirem à 

hipótese de incidência de algum dos tributos instituídos pelos entes políticos no exercício da 

competência que lhes foi constitucionalmente atribuída. 

Se o fato se subsumir à hipótese de incidência do IPI, a União figurará como sujeito 

ativo. Se ele se enquadrar na hipótese de incidência do ICMS, os Estados ou o Distrito Federal 

serão considerados os sujeitos ativos da relação jurídica tributária. Por fim, se se subsumir à 

hipótese de incidência do ISS, serão sujeitos ativos os Municípios. 

No segundo caso anteriormente listado, a determinação precisa do critério espacial da 

regra-matriz de incidência tributária é outro fator importante para que se determine 

adequadamente quem terá o direito subjetivo de exigir a prestação pecuniária. Isso porque a 

verificação de onde ocorre o fato que se subsome à hipótese da regra-matriz determinará também 

quem poderá exigir o tributo, figurando como sujeito ativo da prestação. 

Não se trata de definir se o ente político que figurará na relação jurídica tributária será a 

União, o Estado ou o Distrito Federal ou os Municípios, mas, em sendo os Estados ou o Distrito 

Federal, qual deles especificamente figurará como sujeito ativo na relação jurídica tributária. 

No caso dos Municípios, a partir da constatação de onde ocorreu o fato, ou seja, do 

preenchimento do critério espacial da regra-matriz de incidência tributária, determinar-se-ia 

qual seria o Município que figuraria como sujeito ativo daquela relação jurídica especificamente 

considerada. 
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Nesse caminho, o primeiro passo é identificar se houve a ocorrência de um fato descrito 

em alguma das hipóteses de incidência tributárias, considerando a materialidade dos tributos 

examinados. Em seguida, passa-se a verificar onde ocorreu o fato, considerando o critério 

espacial da regra-matriz de incidência, para que, então, se possa compreender quem é o ente que 

poderia figurar como sujeito ativo da relação jurídica tributária. 

 

7.5.2. As questões relativas à sujeição passiva e a figura do contribuinte 

 

O sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que possui o dever 

jurídico de cumprir a prestação decorrente dessa relação jurídica. Esse dever jurídico pode se 

traduzir na prestação de uma obrigação, desde que economicamente apreciável, ou de um dever 

instrumental, quando não houver a possibilidade de a prestação ser pecuniariamente mensurada. 

Por outro lado, a capacidade para realizar o fato hipoteticamente descrito na hipótese da regra-

matriz se distingue da capacidade para ser sujeito passivo na relação jurídica tributária. No 

segundo caso, é indispensável que se tenha personalidade jurídica. 

O legislador infraconstitucional possui amplos poderes para determinar quem poderá 

realizá-lo, desde que observada a outorga constitucional de competência e o grau de 

relacionamento da entidade com o fato descrito na hipótese da regra-matriz. Nesse sentido, 

Lourival Vilanova (2010, p. 54) salienta que: 

 

O legislador pode selecionar fatos para sobre eles incidir hipóteses, pode optar por 
estes ou aqueles conteúdos sociais e valorativos, mas não pode construir a hipótese 
sem a estrutura (sintática) e sem a função que lhe pertence por ser estrutura de uma 
hipótese. Pode vincular livremente, em função de contextos sociais e de valorações 
positivas e de valores ideais, quaisquer consequências às hipóteses delineadas. Mas 
não pode deixar de sujeitar-se às relações meramente formais ou lógicas que 
determinam a relação-de-implicação entre hipótese e consequências. (VILANOVA, 
2010, p. 54)170 

 

Para figurar como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, faz-se necessário que a 

pessoa possua personalidade jurídica para prestar a obrigação tributária economicamente 

 
170 Paulo de Barros Carvalho (2015, p. 234) também sustenta que: “A Constituição não designa, denotativamente, 
quem deva ser o sujeito passivo das exações cuja competência legislativa outorga às pessoas políticas. Deixa a 
cargo do legislador ordinário não só estabelecer o desenho estrutural da hipótese normativa, que deverá girar em 
torno daquela referência constitucional, mas, além disso, escolher o sujeito que arcará com o peso da incidência 
fiscal, fazendo as vezes de devedor da prestação pecuniária”. (CARVALHO, 2015, p. 234) 
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mensurável. O sujeito deve poder figurar no polo passivo de qualquer tipo de medida atinente à 

cobrança dos valores objeto desse dever jurídico. 

Além disso, ao eleger o sujeito passivo, o legislador deverá observar a capacidade 

contributiva objetivamente, no processo de enunciação, conforme previsto no art. 145, §1º, da 

CRFB/1988. Assim, ao eleger hipótese a ser tributada, ele também deverá verificar o conteúdo 

econômico que a irá compor. Esse deve ser o critério a guiar o legislador na instituição do tributo 

e na atribuição de responsabilidade. No caso, não se deve considerar a capacidade contributiva 

sob o aspecto subjetivo, de modo que o tributo se coadune com as condições financeiras daquele 

que o irá recolher, de acordo com a sua capacidade contributiva171. 

O art. 121, do CTN, enumera as pessoas que podem figurar no polo passivo da relação 

jurídica decorrente da subsunção do fato à hipótese da norma geral e abstrata, a partir da 

descrição em linguagem competente. São elas o contribuinte e o responsável, definidos no 

dispositivo: 

 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de 
tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 
decorra de disposição expressa de lei. 

 

O sujeito passivo é a pessoa que ocupa o polo passivo da relação jurídica que emerge da 

subsunção do fato, ocorrido no mundo fenomênico, à hipótese da regra-matriz de incidência. 

Para tanto, é necessário que seja feita a descrição desse fato em linguagem competente, qual 

 
171 O princípio da capacidade contributiva pode ser analisado sob dois pontos de vista: o objetivo ou absoluto e o 
subjetivo ou relativo. De acordo com Regina Helena Costa (2012, p. 28), a capacidade contributiva objetiva ou 
absoluta se manifesta quando eleito um fato que constitua manifestação de riqueza pelo legislador para compor a 
hipótese normativa. Já a capacidade contributiva subjetiva ou relativa se refere a um sujeito individualmente 
considerado, expressando a sua aptidão para contribuir de acordo com as suas condições econômicas. 
Sob o ponto de vista objetivo ou absoluto, a capacidade contributiva revela-se na eleição pelo legislador de fatos 
que componham a hipótese tributária. Ela funciona como fundamento jurídico do tributo, condicionando a atividade 
do legislador à eleição somente de fatos que revelem riqueza, como pressuposto dos impostos. Os índices de 
capacidade contributiva sempre se reportam à renda, ao patrimônio ou ao consumo. 
O princípio da capacidade contributiva também se revela, em acepção relativa ou subjetiva. Nesse caso, a repartição 
da percussão tributária deve se dar de modo que os que participam do fato devem contribuir de acordo com a 
dimensão econômica desse mesmo fato. Nesse caso, ela se assemelha mais com o princípio da igualdade, previsto 
no art. 5º, caput, da CF, anteriormente analisado. Deve, então, ser observada, como critério de discriminação, a 
forma de participação de cada um de acordo com a dimensão econômica do fato. 
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seja, a linguagem jurídica. A partir disso, estabelece-se a relação jurídica prescrita no 

consequente da norma que veicula a regra-matriz do tributo. 

Essa norma jurídica pode ser: (i) primária, possuindo em seu antecedente um fato lícito 

e ensejando, enquanto prestação, uma obrigação economicamente mensurável; (ii) primária 

sancionadora, que possui em seu antecedente um fato ilícito, a ensejar a obrigação também 

mensurável pecuniariamente, qual seja, a multa; ou (iii) primária, que possui em seu antecedente 

um fato lícito, mas não enseja uma prestação com conteúdo patrimonial, mas apenas um fazer 

ou um não fazer, sendo, por conseguinte, denominada como dever instrumental. 

A partir dessa análise, define-se o sujeito passivo como a pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, de quem se exige o cumprimento da prestação pecuniária, em que se traduz 

a obrigação, ou da prestação que não pode ser economicamente mensurada, em que se 

constituem os deveres instrumentais. Sujeito passivo é, pois, aquele que figura no polo passivo 

da relação jurídica tributária, que decorre do fato jurídico tributário, e não necessariamente 

aquele que tem condições de suportar o ônus da obrigação, objeto dessa relação. Por essa razão, 

afastou-se anteriormente a análise da capacidade contributiva subjetiva em relação a ele. 

O legislador constitucional não traz expressamente quem deverá se enquadrar como 

sujeito passivo dessa relação jurídica. Sendo assim, ao legislador infraconstitucional são 

conferidos amplos poderes para escolhê-lo, a partir de dois critérios distintos: (i) realizar o fato 

descrito na hipótese normativa e indicado na CRFB/1998; ou (ii) prestar o objeto da relação 

jurídica estabelecida no consequente da norma. Os sujeitos que se submetem a esses critérios 

podem não coincidir, desde que seja observado que o fato jurídico ensejador da obrigação 

tributária deverá revelar capacidade contributiva sob o aspecto objetivo. 

Nessa linha, apesar de a CRFB/1988 trazer o arquétipo dos tributos a serem instituídos 

pelos entes políticos a que ela atribui competência, não se deve inferir que é necessariamente 

aquele que pratica as ações descritas por meio de verbos pessoais e no infinitivo na regra-matriz 

de incidência que deverá efetuar o recolhimento dos tributos e dos seus consectários legais, tais 

como juros e multas. Com essa conclusão surgem, então, as figuras da responsabilidade e da 

substituição tributária. 

Segundo o art. 121, parágrafo único, I, do CTN, o contribuinte deve ter relação pessoal 

e direta com o fato previsto no antecedente da regra-matriz. Em geral, ele será o responsável 

pelo recolhimento dos tributos e prestação dos deveres instrumentais. Outras pessoas envolvidas 
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apenas indiretamente com o fato que, ocorrido e descrito em linguagem competente, enseja a 

formação da relação jurídica, poderão ser escolhidas para compor o polo passivo, na qualidade 

de responsáveis ou substitutos. 

Desse modo, será considerado contribuinte aquele que realizar o fato descrito na hipótese 

da regra-matriz de incidência tributária ou que esteja pessoal e diretamente relacionado a ele. 

No entanto, o contribuinte pode não coincidir com o sujeito passivo da relação jurídica 

estabelecida em decorrência da tradução do referido fato em linguagem competente. A lei 

(norma jurídica em sentido amplo), nesse caso, pode atribuir responsabilidade a outra pessoa 

para que ela componha o polo passivo dessa obrigação e fique compelida ao recolhimento do 

tributo, objeto da prestação. 

Considerando os tributos incidentes sobre o consumo, poderá figurar como sujeito 

passivo na condição de contribuinte na relação jurídica que tenha por objeto o IPI: (i) o industrial 

ou quem seja a ele equiparado; ou (ii) o importador de produto do exterior. Já no ICMS, será 

considerado contribuinte: (i) o comerciante que operou a venda da mercadoria ou responsável 

tributário; (ii) o tomador do serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou o 

responsável tributário, que, em geral, será o prestador do serviço; (iii) o tomador do serviço de 

comunicação ou o responsável tributário, que, em geral, será o prestador do serviço; ou (iv) 

aquele que promover a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Por fim, em 

relação ao ISS, o contribuinte do imposto será o prestador de serviço. 

Após a verificação da ocorrência do fato que se subsumir à hipótese de incidência de 

algum desses tributos, com a constatação de onde ocorre esse fato, torna-se relativamente 

simples identificar quem deva figurar como sujeito passivo, na condição de contribuinte, na 

relação jurídica tributária. Entretanto, podem surgir alguns questionamentos relacionados a 

quem efetivamente se enquadrem como tais figuras, conforme examinado no Capítulo 8 deste 

trabalho. Nele será analisada a tributação incidente considerando as relações firmadas com base 

nos contratos de compra e venda, locação, prestação de serviços, permuta ou troca de bens e 

serviços, comodato, cessão de direito de uso e licenciamento e sobre a intermediação realizada 

pelas plataformas digitais na qualidade de marketplaces. 
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7.5.2.1. A atribuição de responsabilidade aos marketplaces e a substituição tributária 

 

Da análise dos modelos de negócio emergentes no contexto da economia compartilhada, 

tem-se, como visto no Capítulo 6 deste trabalho, o uso do marketplace na intermediação entre 

pessoas que pretendem disponibilizar bens tangíveis ou intangíveis ou serviços com capacidade 

ociosa e outras que pretendem utilizá-los. Por essa razão, faz-se necessário compreender se a 

ele pode ser atribuída alguma das modalidades de responsabilidade previstas no CTN pelo 

pagamento dos tributos em relação aos quais alguma dessas pessoas, que foram por seu 

intermédio aproximadas, figura como contribuinte, ou se é possível instituir a substituição 

tributária. 

Vale destacar que não se pode afirmar que a substituição tributária é hipótese de 

responsabilidade pelas seguintes razões: (i) a responsabilidade tributária é norma jurídica em 

sentido amplo que altera a regra-matriz de incidência tributária (norma jurídica em sentido 

estrito). A substituição tributária no ICMS, por sua vez, possui regra-matriz de incidência 

própria172; (ii) a responsabilidade tributária possui como fundamento as normas contidas nos 

arts. 128 a 138, do CTN, diferentemente do que ocorre com a substituição tributária que tem por 

fundamento os arts. 6º a 10, da Lei Complementar 87/1996; e (iii) na substituição tributária, não 

remanesce responsabilidade supletiva do contribuinte, como ocorre na responsabilidade, 

assumindo o substituto totalmente o débito e os deveres instrumentais correlatos. 

Desse modo, em se tratando de questões distintas, passa-se à análise da (im)possibilidade 

de atribuição à plataforma digital da responsabilidade pelo recolhimento do crédito tributário 

devido por uma das pessoas aproximadas por ela e da (im)possibilidade de ela figurar como 

substituta tributária em razão da atividade que desempenha. 

 

 

 

 
172 O ICMS-ST possui regra-matriz de incidência própria em relação ao ICMS. Além do cálculo do ICMS-ST, na 
mesma operação, há a incidência do ICMS sobre a operação própria, conforme previsto no art. 8º, §5°, da Lei 
Complementar 87/96. Do ponto de vista lógico, não seria possível que a mesma norma jurídica em sentido estrito 
que veicula a regra-matriz do ICMS incidisse duas vezes simultaneamente sobre o mesmo fato: uma para 
estabelecer a relação jurídica que tem por objeto o recolhimento do ICMS e outra em que, modificada pela norma 
jurídica em sentido amplo, determina a formação daquela outra relação correlata ao ICMS-ST. 
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7.5.2.1.1. Da (im)possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à plataforma digital 

 

A plataforma digital pode ser considerada mais do que o um mero intermediário. 

Entretanto, não há dúvidas de que ela é menos do que um revendedor, como analisado no tópico 

5.2.2.8.3. A relação que ela estabelece com as pessoas por ela aproximadas não se enquadra em 

nenhuma das espécies de intermediação previstas no Código Civil: contrato de comissão, 

mandato, representação comercial autônoma, agência ou corretagem. Entretanto, outros 

negócios jurídicos que tenham a natureza de intermediação ou que se assemelhem a ela podem 

ser celebrados, porque “[...] é lícito às partes estipular contratos atípicos”, nos termos do art. 

425, do Código Civil. Ademais, por força de liberdade de contratar, prevista no art. 421 e 

seguintes, do Código Civil, devem ser executados segundo sua função social e estar em 

consonância com os princípios de probidade e de boa-fé173, bem como observar a legislação 

aplicável à matéria. 

O marketplace, no contexto da economia compartilhada, não atua como um revendedor 

de bens. Ele não realiza compra e venda de bens de sua propriedade nem mantém os bens das 

pessoas por ele aproximadas registrados em seu estoque. O principal ativo da plataforma digital 

é a sua base de usuários que propicia o volume de transações, de negócios jurídicos celebrados 

através dela. Ademais, por meio da plataforma digital, não se celebra apenas compra e venda. 

Ela aproxima pessoas que firmam também contratos de locação, prestação de serviço, permuta 

ou comodato, cessão de direitos ou licenciamento. 

A compreensão da atividade especificamente desempenhada pela plataforma digital é 

fundamental para que se possa verificar se a ela pode ser atribuída alguma das modalidades de 

responsabilidade tributária. 

Por força do art. 146, III, a, da CRFB/1988, as hipóteses de atribuição de 

responsabilidade devem estar previstas em lei complementar. Os entes políticos, ao exercerem 

sua competência para criar o tributo, precisam fazê-lo em conformidade com o que ela 

determinar. Eles não são, portanto, livres para criar hipóteses de responsabilidade, além 

daquelas previstas em lei complementar. 

 
173 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé. 
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Por outro lado, vale notar que os convênios em matéria de ICMS subsistem e são 

essenciais para a definição de alíquota interna inferior à interestadual, nos termos do art. 155, § 

2º, XII, g, da CRFB/1988, e para a concessão de isenção, incentivos e benefícios fiscais. Eles 

também são competentes para dispor sobre as alíquotas incidentes uma única vez sobre 

combustíveis e lubrificantes, conforme art. 155, § 4º, IV, da CRFB/1988, e sobre as regras 

atinentes ao produto arrecadado, como disposto no art. 155, § 5º, da CRFB/1988. Ressalte-se 

que os convênios não se sobrepõem às legislações estaduais e nem à nacional, no que concerne 

ao ICMS, tendo em vista que todos eles buscam fundamento de validade na CRFB/1988, que 

também atribui a eles limitações. 

 

Essa invenção brasileira, a dos convênios interestaduais, resulta do princípio da não-
cumulatividade do ICMS e da necessidade, em um Estado Federal, de se evitarem as 
regras díspares, unilateralmente adotadas (concessivas de benefícios, incentivos e 
isenções), prejudiciais aos interesses de uns, falseadoras da livre-concorrência e da 
competitividade comercial e, sobretudo, desagregadoras da harmonia político-
econômica nacional. (BALEEIRO, 2006, p. 98) 

 

Sendo assim, o convênio em matéria de ICMS não é o veículo normativo adequado para 

instituir novas hipóteses de responsabilidade tributária. Além do que dispõe o art. 146, III, a, da 

CRFB/1988, anteriormente mencionado, o art. 155, §2º, XII, a, da CRFB/1988, determina que 

compete à lei complementar definir quem poderá figurar no polo passivo da relação jurídica 

prevista no consequente da regra-matriz de incidência.  

Mesmo assim, o Convênio ICMS 106/2017 traz hipóteses de responsabilidade da “[...] 

pessoa jurídica detentora de site ou de plataforma eletrônica”, autorizando os Estados e o 

Distrito Federal a atribuí-las a ela.174 Não há dúvidas de que o convênio não se equipara nem 

substitui a lei complementar, veículo introdutor exigido pelos art. 146, III, e art. 155, §2º, XII, 

a, ambos da CRFB/1988, para dispor sobre o tema. Por isso, a Cláusula Quinta, do Convênio 

ICMS 106/2017, é inconstitucional. Também serão inconstitucionais os atos normativos 

 
174 Cláusula quinta Nas operações de que trata este convênio, as unidades federadas poderão atribuir a 
responsabilidade pelo recolhimento do imposto: 
I - àquele que realizar a oferta, venda ou entrega do bem ou mercadoria digital ao consumidor, por meio de 
transferência eletrônica de dados, em razão de contrato firmado com o comercializador; 
II - ao intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito ou de outro meio de pagamento; 
III - ao adquirente do bem ou mercadoria digital, na hipótese de o contribuinte ou os responsáveis descritos nos 
incisos anteriores não serem inscritos na unidade federada de que trata a cláusula quarta; 
IV - à administradora de cartão de crédito ou débito ou à intermediadora financeira responsável pelo câmbio, nas 
operações de importação. 
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editados pelos Estados e pelo Distrito Federal que criem tais hipóteses de responsabilidade sem 

fundamento de validade em lei complementar, exigida pela CRFB/1988. 

Essa observação é de extrema importância no estudo da possibilidade de se atribuir aos 

marketplaces a responsabilidade em relação às obrigações tributárias emergentes pela 

celebração dos negócios jurídicos firmados entre as pessoas por eles aproximadas. Por essa 

razão, torna-se preciso examinar se os dispositivos sobre responsabilidade previstos no CTN, 

editado por meio de lei ordinária175, mas recepcionado pela CRFB/1988 como lei complementar, 

são aplicáveis às plataformas digitais.  

Segundo o art. 121, parágrafo único, II, do CTN, o responsável tributário pode não se 

revestir da condição de contribuinte, devendo a lei atribuir-lhe tal condição. Nesse sentido, o 

legislador poderá eleger qualquer pessoa como responsável, desde que ela não possua relação 

pessoal e direta com o fato jurídico tributário. Desse modo, poderia figurar como responsável, 

por exemplo, aquele que não seja o industrial ou quem a ele se equiparar, no caso do IPI, aquele 

que que não realizou diretamente operação de circulação de mercadoria, prestação de serviço de 

transporte interestadual ou intermunicipal ou serviço de comunicação, no caso do ICMS, e nem 

seja o prestador de serviço, no caso do ISS. 

O legislador infraconstitucional não está livre para eleger o responsável tributário. Ele 

restringe-se aos limites da competência estabelecidos constitucionalmente com a indicação de 

fatos ou bens tributáveis. A partir dessas referências, o legislador infraconstitucional deve 

apontar os demais aspectos necessários para a eleição do sujeito passivo e de todos os critérios 

da regra-matriz de incidência tributária. Nesse sentido, ele deverá eleger como sujeito passivo, 

na condição de responsável, quem possua algum tipo de relação com o fato jurídico tributário. 

Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 667) afirma que a relação jurídica estabelecida com 

o responsável tributário não possui verdadeiramente o caráter de obrigação tributária, mas de 

vínculo jurídico com a natureza de sanção administrativa. A obrigação tributária somente 

emerge a partir da ocorrência no mundo fenomênico do fato a que o contribuinte deve estar 

atrelado, motivo pelo qual a responsabilidade, conforme o CTN, possui caráter sancionatório. 

Maria Rita Ferragut (2013, p. 38-39) define a responsabilidade tributária como 

proposição prescritiva. Para ela, trata-se de norma jurídica lato sensu, deonticamente 

incompleta, que atinge a conduta, a partir de um fato não-tributário, para determinar a inclusão 

 
175 Lei 5.172/1966. 
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do sujeito que realizou o aludido fato no polo passivo da relação jurídico-tributária. A norma de 

responsabilidade altera a norma individual e concreta constitutiva da obrigação tributária sempre 

que previr outro indivíduo como sujeito passivo da relação jurídica. É o caso da responsabilidade 

por sucessão. Todavia, não procederá essa alteração quando, desde o início, o responsável for o 

sujeito passivo da relação jurídica, o que ocorre na responsabilidade por substituição, 

responsabilidade de terceiros e por infrações, segundo a autora. 

O próprio art. 128, do CTN, estabelece que a responsabilidade será atribuída a terceira 

pessoa, diferente do contribuinte, desde que ela esteja vinculada àquele fato genericamente 

descrito na hipótese da regra-matriz e que ocorrido, seja descrito em linguagem competente. O 

citado artigo abre o capítulo do CTN relativo à responsabilidade tributária, dividindo-a em três 

espécies: (i) dos sucessores, conforme arts. 129 a 133; (ii) de terceiros, nos termos dos arts. 134 

e 135; e (iii) por infrações, consoante arts. 136 a 138. 

O art. 128, do CTN, determina, então, que lei poderá atribuir a responsabilidade 

tributária “[...] a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”. E como 

essa vinculação poderia se expressar? 

Para responder a essa questão, é preciso analisar quem o CTN relaciona como pessoas 

que podem figurar como responsáveis a partir das espécies anteriormente citadas. 

Antes disso, uma observação deve ser feita: Como demonstrado no Capítulo 6 deste 

trabalho, o negócio jurídico celebrado entre as pessoas que foram aproximadas pela plataforma 

digital é diferente daquele que é celebrado entre elas e a própria plataforma. Por essa razão, não 

se pode dizer que o marketplace seria parte na relação jurídica tributária estabelecida entre as 

pessoas por ele aproximadas. E é nesses negócios jurídicos celebrados entre essas pessoas 

aproximadas pela plataforma digital em que se pode verificar a ocorrência do fato jurídico 

tributário industrializar produto, realizar operação de circulação de mercadoria ou prestar 

serviço. 

A responsabilidade por sucessão pode ser descrita como aquela em que dado a ocorrência 

posterior de algum dos fatos previstos nos arts. 129 a 133, do CTN, o dever de recolher o tributo, 

cuja obrigação originariamente havia nascido contra determinada pessoa, é transferido a outra. 

Por força de lei, esta será posta na condição de sujeito passivo, tendo sucedido o devedor 

originário, na relação jurídica tributária que tem por objeto o tributo.  
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As hipóteses de responsabilidade por sucessão não se aplicam à plataforma digital, 

porque ela não figuraria como sucessora em qualquer hipótese. Considerando essa atividade de 

aproximação de pessoas com interesses complementares, as hipóteses de morte, fusão, 

incorporação, transformação ou alienação de estabelecimento não seriam a ela aplicáveis. 

Contudo, algumas considerações merecem ser feitas em relação à responsabilidade do 

adquirente, prevista no art. 131, I, do CTN. Ela não se aplica à plataforma digital, que não sucede 

contratante nem contratado nas relações jurídicas firmadas entre as pessoas que foram por ela 

aproximadas, por força de contrato de compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta, 

comodato, cessão de direitos ou licenciamento. 

A responsabilidade dos terceiros, prevista nos arts. 134 e 135, do CTN, se refere àqueles 

que não tenham relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário. Podem figurar como 

terceiros quaisquer pessoas eleitas pela lei, desde que não se enquadrem como contribuinte, 

conforme definido no art. 121, parágrafo único, I, do CTN. 

O art. 134, do CTN, relaciona terceiros que poderão ser responsabilizados solidariamente 

em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. A 

responsabilidade, no entanto, somente será atribuída a esses terceiros “[...] nos atos em que 

intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis”, o que revela a natureza sancionatória 

desse vínculo. 

Ainda que se verifique que a plataforma digital, ao intermediar as relações firmadas por 

aqueles que foram por ela aproximados, poderia, por essa razão, ser responsabilizada, 

inequivocamente ela não se enquadra nas hipóteses postas nos incisos do art. 134, do CTN. O 

inciso III do citado artigo poderia suscitar dúvidas. No entanto, nos negócios jurídicos de 

compartilhamento estudados neste trabalho, a plataforma digital não atua como administradora 

de bens de terceiros. Mesmo nos casos em que os negócios jurídicos firmados pelas pessoas por 

ela aproximadas tenham a natureza de compra de venda ou locação de bens, a plataforma digital 

não efetua a gestão dos bens a serem vendidos ou alugados. Ela apenas aproxima as pessoas que 

celebrarão esses negócios, permanecendo os bens na posse e sob a guarda daquele que irá 

fornecê-lo à outra parte. Ela não tem qualquer ingerência sobre eles. Algumas observações serão 

feitas sobre as plataformas digitais com fulfillment no tópico 7.5.2.2.5, quando essa discussão 

será retomada. 
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O art. 135, do CTN, por sua vez, atribui a responsabilidade em caso de “[...] atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Desse modo, 

para que o terceiro possa ser responsabilizado, ele deverá também ter praticado algum ilícito. 

Ao relacionar os terceiros que poderiam ser responsabilizados, o art. 135, II, do CTN, 

menciona, entre eles, “os mandatários”. Conforme examinado no tópico 5.2.2.8.4 deste trabalho, 

essa espécie contratual se refere à concessão de poderes para que outra pessoa celebre, em nome 

do contratante, um negócio jurídico especificamente considerado. Não se pode afirmar que há 

vínculo dessa natureza firmado entre a plataforma digital e as pessoas por ela aproximadas, 

porque os negócios jurídicos firmados entre essas pessoas que se aproximaram o são em nome 

próprio e não pela plataforma em nome de uma das partes contratantes176. 

A responsabilidade por infrações prevista nos arts. 136 a 138, do CTN, estabelece 

normas relativas à atribuição da condição de sujeito passivo pela prática de ilícitos àqueles que 

responderão independentemente da intenção do agente. Nesse caso, a plataforma poderia figurar 

como responsável pelos crimes, contravenções ou outras infrações que venha a praticar, em que 

o dolo específico seja elementar.177 

Da análise dos dispositivos citados, conclui-se que para que a plataforma digital possa 

ser responsabilizada, enquadrando-se como “[...] a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 

respectiva obrigação”, nos termos do art. 128, do CTN, é necessário que ela tenha poder de agir. 

Nesse sentido, é preciso que ela seja parte do negócio jurídico que ensejou o nascimento do 

crédito tributário ou tenha ingerência direta sobre ele. Como se viu, definitivamente não é o que 

ocorre nos modelos de negócio de compartilhamento aqui estudados. 

Contudo, o fundamento normalmente utilizado para responsabilização dos marketplaces 

advém de outro dispositivo: art. 124, do CTN, que determina: 

 

 
176 Essa afirmação não se confunde com o exame do modelo de negócio Rappi, feita no tópico 6.4.3 deste trabalho. 
Como afirmado, a Rappi firma com o usuário da plataforma digital contrato atípico ou inominado de intermediação 
para que ela o aproxime do mandatário, com quem celebrará contrato de mandato. 
177 Sobre a responsabilidade, nos termos do art. 137, III, do CTN, é preciso retomar as razões pelas quais afasta-se 
a responsabilidade de terceiros em relação à plataforma digital. Como analisado anteriormente, não se pode atribuir 
à plataforma digital a responsabilidade prevista no art. 134, III, do CTN, por não atuar ela como administradora de 
bens de terceiros. Mesmo quando aproxima pessoas que celebrarão negócios jurídicos de compra de venda ou 
locação de bens, a plataforma digital não efetua a gestão de bens ou tem qualquer ingerência sobre eles. Além disso, 
a plataforma digital não deve ser responsabilizada com fundamento no art. 135, II, do CTN, porque ela não atua 
como mandatária. A ela não são concedidos poderes para que celebre, em nome da contratante, negócio jurídico 
de compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta ou comodato. 
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Art. 124. São solidariamente obrigadas: 
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal; 
II - as pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de 
ordem. 

 

No caso do art. 121, II, do CTN, o legislador, ao mencionar que será “[...] responsável, 

quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa 

de lei”, abre a possibilidade de aplicação, a depender do caso legalmente previsto, de qualquer 

um desses tipos de responsabilidades: pessoal, subsidiária ou solidária. Ademais, a 

responsabilidade se refere à obrigação tributária e aos seus consectários legais: multa de mora e 

sancionatória e juros de mora. No entanto, ela não atinge os deveres instrumentais, que 

permanecem com o sujeito passivo da obrigação a que genericamente a norma geral e abstrata 

de instituição do tributo se refere. 

O art. 124, do CTN, é o fundamento para a atribuição da responsabilidade solidária “[...] 

a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”, desde que ela seja 

determinada por lei178 que a atribua a “[...] pessoas que tenham interesse comum na situação 

que constitua o fato gerador da obrigação tributária”. 

Vale destacar que o dispositivo está situado no Capítulo IV do Título II, dedicado a 

veicular as normas relativas à sujeição passiva. O legislador optou por colocá-lo entre as 

disposições mais gerais sobre a sujeição passiva e não especificamente entre aquelas correlatas 

à responsabilidade no Capítulo V, em que elenca a quem ela pode ser atribuída, do art. 128 ao 

138. Vale ainda notar que o art. 128, do CTN, é disposição geral aplicada a todas as normas de 

responsabilidade tributária postas no citado Capítulo V. Do mesmo modo, aquela disposição 

geral relativa à solidariedade, posta no art. 124, do CTN, se aplica a todos os casos em que esse 

tipo de responsabilidade for atribuído por norma geral em matéria tributária a algum terceiro. 

 
178 Nesse sentido, vale destacar o entendimento de Paulo Ayres Barreto (2020, p. 633): “No que respeita ao inciso 
II do art. 124 do Código Tributário, deve-se descartar qualquer leitura do dispositivo como uma autorização em 
branco para a legislação estadual instituir a responsabilidade solidária em qualquer hipótese. Com efeito, não 
obstante o dispositivo faça referência a “pessoas expressamente designadas por lei”, a sua interpretação sistemática 
deve restringir a possibilidade de leis estaduais atribuírem responsabilidade solidária àqueles vinculados ao fato 
gerador da obrigação tributária, que tenham condições de acessar a riqueza manifestada pelo fato gerador, por meio 
de retenção na fonte, por exemplo”. Adota-se aqui uma postura ainda mais restrita. A responsabilidade solidária 
somente pode ser atribuída por meio de lei e para as pessoas elencadas em lei complementar, conforme exigido 
pelo art. 146, III, a, da CRFB/1988. 
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Sobre o “interesse comum” a que se refere o dispositivo, Paulo de Barros Carvalho 

(2015a, p. 681) destaca que: “A expressão empregada, além de vaga, não é roteiro seguro para 

a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da pretensão tributária”. Maria Rita 

Ferragut (2013, p. 80-81) afirma que: 

 

Muito embora o direito positivo não tenha elucidado o conteúdo semântico desse 
critério, entendemos como sendo a ausência de interesses jurídicos opostos na situação 
que constitua o fato jurídico tributário, somada ao proveito conjunto dessa situação. 
Não é necessário que os sujeitos encontrem-se no mesmo polo da relação jurídica de 
direito privado, para que se obriguem mutuamente pelo pagamento da dívida tributária 
(tal como ocorre com o alienante do imóvel, que deseja vendê-lo, e do adquirente, que 
pretende comprá-lo). (FERRAGUT, 2013, p. 80-81) 

 

A vaguidade do “interesse comum” dá ao legislador a possibilidade de tentar nela fazer 

caber inúmeras pessoas, dentre elas os marketplaces. No entanto, esse tipo de responsabilidade 

não autoriza a eleição, pelo legislador competente para instituir o tributo, de pessoas diferentes 

daquelas elencadas no CTN, entre as quais não figuram os marketplaces. Nesse sentido, vale 

destacar o entendimento adotado pelo STF, ao julgar o RE 562.276, decidido sob o rito da 

Repercussão Geral (Tema 13) em 03/11/2010: 

 

O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as pessoas 
expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos casos de 
responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do 
CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros 
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. 

 

O STF reiterou esse entendimento ao decidir a ADI 4.845 em 13/02/2020, determinando 

a impossibilidade de ampliação do rol de responsáveis previsto no CTN, nos seguintes termos: 

 

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde 
solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas “toda pessoa que 
concorra ou intervenha, ativa ou passivamente”, no cumprimento da obrigação 
tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998 do Estado de Mato 
Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário 
Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário 
na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão 
pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 
lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por 
lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, 
inciso III, alíneas a e b. 
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Como dito anteriormente, as pessoas responsáveis não se confundem com o tipo de 

responsabilidade que pode ser a elas atribuído. Desse modo, aos sucessores, terceiros e aos 

responsáveis por infrações pode ser atribuída a responsabilidade pessoal ou direta, subsidiária 

ou solidária. O CTN optou por atribuir responsabilidade: (i) pessoal e subsidiária, a depender 

do caso, aos sucessores, conforme determinam os arts. 129 a 133; (ii) pessoal e solidária, 

também a depender do caso, aos terceiros, nos termos dos arts. 134 e 135; (iii) pessoal, no caso 

da responsabilidade por infrações, conforme dispõem os arts. 136 a 138. 

Cabe uma ressalva, ao verificar a definição de “interesse comum” veiculada pelo STJ no 

AREsp 1.198.146 em 04/12/2018: 

 

O “interesse comum” de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se 
encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora 
da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se 
confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, 
mas sim a de comprar a coisa. 

 

Ainda que se supere a ideia de que somente às pessoas definidas no art. 134, do CTN, 

pode ser atribuída a responsabilidade solidária, a definição de “interesse comum” adotada pelo 

STJ não se aplica aos marketplaces. Eles não estão na posição de vendedores de mercadoria, 

porque celebram com seus usuários contrato de intermediação e não de compra e venda, negócio 

jurídico firmado entre os usuários e não entre eles e a plataforma digital. Ela não atua em 

qualquer das pontas da compra e venda, não figurando como vendedor nem como comprador.  

A despeito de o art. 135, do CTN, mencionar que “são pessoalmente responsáveis”, 

alguns autores defendem a possibilidade da atribuição de responsabilidade, além de pessoal ou 

direta, como menciona o artigo, da solidariedade. Nesse caso, deve-se observar a disposição 

geral contida no art. 124, I, do CTN. Todavia, os marketplaces no contexto da economia 

compartilhada não atuam como “mandatários, prepostos e empregados” nem como “diretores, 

gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”, especialmente considerando 

que aqui se faz a análise de modelos de negócio P2P. Por mais essa razão, o art. 124, I, do CTN, 

não funciona como fundamento para atribuição de responsabilidade solidária aos marketplaces. 

A partir dessas considerações, é preciso analisar como funciona a norma jurídica de 

responsabilidade: Trata-se de norma jurídica em sentido amplo que altera a regra-matriz de 
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incidência dos tributos ou norma jurídica em sentido estrito com regra-matriz de incidência 

própria? 

A responsabilidade está prevista em norma distinta da norma geral e abstrata instituidora 

do tributo. Para estabelecê-la, o legislador infraconstitucional deverá observar os limites da 

competência, estabelecidos na CRFB/1988, para eleger essa terceira pessoa como responsável. 

Dependendo do caso, a norma de responsabilidade poderá alterar ou não a norma individual e 

concreta editada por meio da tradução em linguagem competente do fato previsto na hipótese 

da regra-matriz de incidência. 

Assim, a responsabilidade tributária é norma jurídica em sentido amplo que altera a 

regra-matriz de incidência tributária. Ela retira do polo passivo da relação jurídica o 

contribuinte, que possui relação pessoal e direta com o tributo, para incluir uma terceira pessoa, 

a quem poderá ser atribuída a responsabilidade pessoal, subsidiária ou solidária. Remanesce, 

portanto, o contribuinte enquanto parte desse vínculo jurídico, especialmente em caso de 

descumprimento da obrigação pelo responsável. 

Diferentemente ocorre com a substituição tributária, como será explicado a seguir. 

 

7.5.2.1.2. Da (im)possibilidade de o marketplace figurar como substituto tributário 

 

A substituição tributária, nas modalidades para frente e para trás, não se enquadra nessa 

definição de responsabilidade, por não se tratar de norma jurídica em sentido amplo que 

modifica a regra-matriz de incidência tributária e por não conferir ao contribuinte 

responsabilidade supletiva. Além disso, do ponto de vista lógico, não seria possível que a regra-

matriz de incidência do ICMS incidisse sobre o mesmo fato duas vezes: uma, para o cálculo do 

ICMS incidente sobre a operação própria e outra, alterada pela norma jurídica em sentido amplo 

que preveja a substituição tributária, para que essa fosse calculada.179 

Por isso, defende-se que a substituição tributária possua regra-matriz de incidência 

própria e o substituto figura no polo passivo da relação jurídica tributária de forma definitiva, 

respondendo totalmente pelo débito e pelos deveres instrumentais correlatos. Os deveres 

 
179 Posição adotada por Tácio Lacerda Gama, no artigo “Substituição tributária: operações internas e 
interestaduais”, publicado na Revista de Direito Tributário nº 113. 
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advindos do nascimento da obrigação tributária alcançam o substituto tributário, que, a partir de 

então, deverá defender suas prerrogativas administrativa e judicialmente. 

Não se tratando de hipótese de responsabilidade tributária, não se aplica a ela o disposto 

no art. 121, parágrafo único, II, nem no art. 128, ambos do CTN. E isso não gera nenhum tipo 

de problema do ponto de vista da derivação180, ou seja, da busca por fundamentos de validade 

da substituição tributária. Também não se faz necessário que o CTN traga em seu texto a 

definição e as hipóteses em que a substituição tributária são aplicadas. 

A CRFB/1988 prevê o instituto no art. 150, §7°, e, em relação especificamente ao ICMS, 

no art. 155, §2°, XII, b. A lei a que se refere o art. 150, §7°, é a lei editada pelo ente político 

para criar o tributo em seu território. Por outro lado, o art. 155, §2°, XII, b, faz referência 

especificamente à lei complementar, no âmbito do ICMS. Com base nesse último dispositivo, a 

substituição tributária está suficientemente delineada na Lei Complementar 87/96, norma geral 

em matéria de ICMS. Esse é, portanto, o veículo introdutor que traz as normas gerais aplicáveis 

à matéria, em relação ao ICMS. 

Os traços definidores da substituição tributária devem ser extraídos diretamente da 

CRFB/1988, que autoriza a sua instituição por lei, atribuindo a terceiro a responsabilidade pelo 

recolhimento de tributo, cujo fato que se subsome à hipótese de incidência ainda não ocorreu. 

Sendo assim, o legislador infraconstitucional poderá conferir ao substituto o dever de recolher 

o tributo devido por substituição tributária. Caso o fato descrito na hipótese da regra-matriz de 

incidência tributária não ocorra concretamente, o art. 150, §7º, da CRFB/1988, assegura a 

restituição dos valores por ele recolhidos. Desse modo, o dispositivo citado, não fundamenta a 

substituição tributária apenas em relação ao ICMS, podendo ser instituída em relação a outros 

tributos incidentes em cadeias econômicas. Contudo, por força do que determina o art. 146, III, 

a, da CRFB/1988, normas gerais sobre substituição tributária aplicáveis a outros impostos 

devem ser veiculadas por lei complementar. 

Na substituição tributária para frente, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo na 

primeira etapa da cadeia será do substituto. Ele tem o dever de pagar o tributo, colocando-se no 

lugar do substituído. Se o ônus tributário, no caso, competiria ao consumidor final, esse, na 

 
180 Segundo Paulo de Barros Carvalho (2011, p. XIX), a positivação e a derivação constituem processos simétricos. 
A positivação relaciona-se à sequência de atos que instituem normas no sistema jurídico em trajeto uniforme e 
direção descendente. Já a derivação é uma operação lógico-semântica em que a unidade normativa é articulada a 
outras que estão sobrepostas ou sotopostas na hierarquia do conjunto. 
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verdade, é quem deve ser considerado o substituído. Por não se tratar de hipótese de 

responsabilidade tributária, não se aplica ao caso o disposto no art. 121, parágrafo único, II, nem 

no art. 128, ambos do CTN. 

A substituição tributária para trás é verdadeira hipótese de diferimento, porque há apenas 

a postergação do momento em que o tributo deve ser recolhido, ou seja, a exigibilidade do 

cumprimento da prestação objeto da relação jurídica é que será adiada. Em relação ao critério 

pessoal, a norma jurídica de substituição tributária determina que a obrigação seja transferida 

para o sujeito, que realiza etapa subsequente na cadeia, e, por conseguinte, será chamado 

substituto. Ele efetuará o pagamento relativo à sua própria operação e àquela anteriormente 

efetuada pelo substituído. 

De qualquer modo, o substituto tributário eleito pela lei é pessoa que faz parte da cadeia 

de consumo da mercadoria ou serviço em questão. Confere-se, portanto, o dever de recolher o 

tributo a uma pessoa diferente daquela que realiza o “fato gerador” do ICMS, mas que faz parte 

da cadeia econômica da mercadoria ou do serviço. Seria absolutamente inconstitucional eleger 

pessoa que não possua qualquer relação com essa cadeia econômica como substituto tributário. 

As hipóteses de substituição tributária podem ser assim representadas: 

 

 
 

Figura 30 – Substituição tributária 

 

A figura acima representa uma cadeia de vendas de determinada mercadoria do industrial 

ou importador até o consumidor final. Sem a substituição tributária, há a incidência do ICMS 

em cada uma das operações ocorridas: (i) na saída do industrial ou importador para o distribuidor 
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ou atacadista; (ii) na saída deste para o varejista; e, por fim, (iii) na saída do varejista para o 

consumidor final. 

O legislador poderá eleger qualquer dos elos dessa cadeia econômica como substituto 

tributário e obrigá-lo ao recolhimento do imposto devido em toda a cadeia. Na ilustração, na 

substituição tributária para frente, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS de toda a 

cadeia econômica se concentra na figura do industrial ou do importador. Na substituição 

tributária para trás, a responsabilidade pelo recolhimento se concentra na figura do varejista.  

O marketplace não pode ser eleito pela lei como substituto tributário, por não atuar na 

cadeia comercial propriamente. O negócio jurídico de intermediação, por ele estabelecida com 

os seus usuários, não se confunde com as compras e vendas firmadas entre aqueles que 

compõem essa cadeia econômica, conforme demonstrado abaixo: 

 

 
 

Figura 32 – Impossibilidade de o marketplace figurar como substituto tributário 

 

Sendo assim, a substituição tributária demanda a escolha por lei de alguém que faça parte 

da cadeia econômica, o que não se verifica com a figura do marketplace, com quem os membros 

dessa cadeia celebram negócio jurídico com a natureza de intermediação e não de compra e 

venda. 
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7.5.2.2. As formas de atribuição de responsabilidade ao marketplace pela legislação estadual 

 

 Analisando a legislação editada pelos Estados que, a despeito do que foi analisado no 

tópico 7.5.2.1.1 deste trabalho, atribuíram a responsabilidade dos marketplaces pelo 

recolhimento de ICMS, verifica-se que ela foi conferida nas hipóteses de: (i) intermediação do 

pagamento; (ii) não emissão de NFe pelo vendedor; (iii) não prestação de informações; e (iv) 

remetente da mercadoria em situação irregular. 

 Conforme analisado anteriormente, as hipóteses de responsabilidade devem estar 

previstas em lei complementar, por força do art. 146, III, a, da CRFB/1988. Com fundamento 

nesse dispositivo, a Lei Complementar 87/1996, afirma a possibilidade de a lei estadual ou 

distrital “[...] atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos 

devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem 

para o não recolhimento do tributo”. 

Assim sendo, a atribuição de responsabilidade aos marketplaces poderia ocorrer nas 

hipóteses de atos ou omissões que concorram para o não recolhimento do ICMS pelo 

contribuinte do imposto. Não identificadas tais hipóteses, não haveria a possibilidade de 

responsabilização das plataformas digitais. 

Ademais, vale destacar que a norma geral deixou a cargo do legislador estadual e distrital 

o tipo de responsabilidade a ser atribuída: pessoal ou direta, subsidiária ou solidária. Vale notar 

que se o terceiro tipo for escolhido, deverão ainda ser observados os contornos definidos no art. 

124, do CTN. Conforme ressaltado anteriormente, ele define apenas o tipo de responsabilidade 

e sozinho é insuficiente para atribuí-lo a terceiros. A responsabilidade solidária pode ser 

conferida às pessoas apontadas no CTN, especialmente no art. 134 e 135, o que também se 

aplica aos terceiros mencionados no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996. 

A partir disso, serão analisadas as legislações dos Estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, 

Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, que incluíram os marketplaces como responsáveis pelo 

recolhimento do imposto, conforme as hipóteses de responsabilização acima descritas. 
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7.5.2.2.1. A intermediação do pagamento 

 

No tópico 6.3.2 deste trabalho, destacou-se que, analisando a consistência material do 

negócio jurídico, o marketplace de fluxo interno é aquele em que o valor integral do GMV passa 

por dentro dele e o seu fee é abatido no momento do repasse do valor atribuído ao vendedor, ou 

seja, ele recebe todo o valor da transação, desconta sua comissão e repassa o restante ao 

vendedor. 

Nesse contexto, o Estado da Paraíba atribuiu a responsabilidade solidária do marketplace 

pelo recolhimento do ICMS, por força do art. 32, X, da Lei Estadual 11.615/2019181, tendo em 

vista o “[...] recebimento e repasse dos pagamentos das operações”. Contudo, conforme destaca 

Paulo Ayres Barreto (2020, p. 636), não tendo a plataforma digital meios para efetuar a retenção 

e o recolhimento do ICMS, ela não pode ser responsabilizada. 

Não se verifica, nesse caso, quaisquer “[...] atos ou omissões daqueles concorrerem para 

o não recolhimento do tributo”. Por essa razão, é ilegal a atribuição de responsabilidade aos 

marketplaces pelo recolhimento do ICMS devido pelo vendedor no caso de realizar a 

intermediação do pagamento do adquirente da mercadoria ao vendedor. 

Ademais, vale notar que alguns marketplaces são de fluxo externo, ou seja, o valor do 

GMV é direcionado àquele que oferta o bem ou serviço por seu intermédio e o fee é repassado 

ao marketplace após a venda. Nesse caso, ele não faz essa intermediação do pagamento do 

vendedor, não sendo possível a atribuição de responsabilidade nessa hipótese. 

Outro ponto que deve ser considerado, nesse contexto, é que, a cadeia de valor de 

pagamento é absolutamente complexa e nunca tudo será feito diretamente pelo marketplace, 

que sempre precisará de um terceiro para atuar numa parcela dessa cadeia. Por exemplo, se o 

pagamento for feito por cartão de crédito, haverá a interveniência de uma instituição financeira 

para processar o pagamento, da bandeira do cartão e do órgão emissor. 

 
181 Art. 32. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto e respectivos acréscimos legais: [...] 
X – as empresas que, por meio de aplicativos, softwares e/ou plataformas de informática, realizem intermediação, 
entre dois ou mais contribuintes ou entre contribuintes e consumidores finais, de operações e/ou prestações de 
serviços sujeitas à incidência do ICMS, quando forem responsáveis pelo recebimento e repasse dos pagamentos 
realizados para a concretização de tais operações e/ou prestações. 
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.  
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 No sistema aberto ou esquema de pagamentos em quatro partes182, qualquer banco ou 

instituição financeira, por meio de livre negociação, pode se unir a bandeira do cartão, sendo 

eles os clientes diretos da bandeira. Com a união do banco emissor ou instituição financeira 

(como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Nubank e Inter) e da bandeira (Visa, Mastercard, Elo, 

por exemplo), o primeiro pode buscar e emitir cartões a seus correntistas e o adquirente e 

credenciador, como Rede, Cielo e Stone, também podem adquirir vendedores que aceitam 

cartões como meio de pagamento. Normalmente, o pagamento pelas compras realizadas com 

cartão a determinado vendedor, é feito pelo banco do portador do cartão ao adquirente ligado 

ao vendedor. 

Nesse sistema, a bandeira cobra de seus clientes diretos (emissor e adquirente) a 

chamada switch fee, além de definir a taxa que o banco emissor cobrará do adquirente pela 

transação realizada entre o cliente do banco e o vendedor, denominada taxa de intercâmbio. Isso 

pode ser sintetizado da seguinte forma: 

 
Figura 32 – Cadeia de valor de meios de pagamento 

 
182 Além desse, há também o sistema fechado ou esquema de pagamentos em três partes, utilizado pelas bandeiras 
American Express e Dinners, que concentram as atividades desenvolvidas pelo banco emissor e pelo adquirente, 
definindo também a taxa de desconto cobrada.  



295 
 

No esquema acima, caso o comprador adquira uma mercadoria do vendedor, usando um 

cartão de crédito, o banco emissor transfere o total ao adquirente, tal como Rede, Cielo e Stone, 

que, por sua vez, transfere ao vendedor o valor menos a taxa de desconto. A bandeira ou sistema 

de pagamento, como Visa e Mastercard, cobra diretamente de seus clientes a switch fee e o 

adquirente, por sua vez, pagará a taxa de intercâmbio ao banco emissor como Itaú, Bradesco, 

Banco do Brasil, Nubank e Inter. 

De uma forma bastante simplificada, é dizer que o marketplace poderá terceirizar o 

serviço de pagamentos e integrá-lo a sua plataforma. Esse sistema fará a ponte com as 

instituições financeiras, garantindo a segurança dos dados pessoais daqueles que efetuam 

pagamentos por meio dele e o repasse dos valores devidos ao vendedor, além da comissão à 

plataforma digital. Além disso, a contratação de um intermediador de pagamento garante ao 

marketplace todos os meios de pagamento (débito, crédito, boleto e transferência bancária) e 

faz a gestão do risco de fraude. 

Esses intermediadores de pagamento já possuem os convênios bancários para receber 

via boleto bancário e cartão de crédito necessários para processar os pagamentos recebidos, o 

que precisa ser providenciado pelo marketplace, caso ele opere diretamente o recebimento 

desses valores. Além disso, ele ainda deve arcar com o pagamento de uma tarifa pelo número 

de transações efetuadas independentemente de serem elas concluídas ou não. 

Os marketplaces podem contratar intermediadores de pagamentos, como Ebanx183, 

Stone184, Paypal185 e Pagseguro186. Nesse caso, não poderão ser responsabilizados pelo 

recolhimento do ICMS devido na venda da mercadoria, justamente por não operar o “[...] 

recebimento e repasse dos pagamentos das operações”. 

 

7.5.2.2.2. A não emissão de NFe pelo vendedor 

 

Os Estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso e Rio de Janeiro editaram normas que 

atribuem a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS aos marketplaces por não emissão de 

NFe pelo vendedor. 

 
183 Disponível em: http://bit.ly/2Lg9kkw. Acesso em: 02/01/2021. 
184 Disponível em: http://bit.ly/353udq9. Acesso em: 02/01/2021. 
185 Disponível em: http://bit.ly/2X4rcBD. Acesso em: 02/01/2021. 
186 Disponível em: http://bit.ly/3hFt8Ky. Acesso em: 02/01/2021. 
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O art. 6º, XIX, da Lei Estadual 14.183/2019, do Estado da Bahia, estabeleceu a 

responsabilidade solidária do “[...] intermediador em portal de compras na internet que promova 

arranjos de pagamento ou que desenvolva atividades de marketplace quando o contribuinte não 

emitir documento fiscal para acobertar a operação ou prestação”. 

O Ceará, por meio do art. 17, X, da Lei Estadual 16.904/2019, determinou a 

responsabilidade solidária do “[...] do intermediador das operações relativas à circulação de 

mercadorias que promova arranjos de pagamento ou desenvolva atividades de marketplace, 

desde que o contribuinte do ICMS não tenha emitido documento fiscal para acobertar a operação 

de circulação”. 

O Mato Grosso estabeleceu por meio do art. 18, X, da Lei Estadual 10.978/2019, a 

responsabilidade do “[...] do intermediador das operações relativas à circulação de mercadorias 

que promova arranjos de pagamento ou que desenvolva atividades de marketplace, desde que o 

contribuinte do ICMS não tenha emitido documento fiscal para acobertar a operação”. 

No Rio de Janeiro, a Lei Estadual 8.795/2020 incluiu o inciso IX, no art. 18, da Lei 

2.657/1996, atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS em caso de não emissão de 

NFe ao “[...] proprietário ou possuidor de site ou de plataforma eletrônica que realize a oferta, 

captação de clientes ou venda, em razão de contrato firmado com o comercializador, quando 

operacionalizar a transação financeira e o acompanhamento do pedido”. 

Relacionar esses dispositivos é importante para essa análise, porque demonstra a 

tendência de os Estados adotarem praticamente a mesma redação do dispositivo para atribuir 

responsabilidade aos marketplaces pela não emissão de NFe pelo vendedor da mercadoria. A 

ilegalidade dessas normas se destaca por duas razões: (i) não se configura, no caso, “atos ou 

omissões daqueles (dos marketplaces) concorrerem para o não recolhimento do tributo”, como 

determinado no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996; e (ii) a plataforma digital não tem 

controle sobre a emissão de NFe pelo vendedor187. No contexto do compartilhamento, o papel 

da plataforma digital se restringe a ligar o vendedor ao adquirente da mercadoria, sendo a 

tradição realizada por conta e exclusivamente por seus usuários. Desse modo, o marketplace 

 
187 Nesse sentido, Paulo Ayres Barreto (2020, p. 649) destaca que: “[...] não é possível enquadrar a sua hipótese 
nos arts. 124, II ou 128 do CTN ou no art. 5º da LC n. 87/1996, pois não há descumprimento de dever legal 
atribuível às operadoras de marketplace, que não têm condições fáticas nem normativas de controlar a regularidade 
da emissão da documentação fiscal por parte de seus clientes, muitos dos quaisquer são obrigados a tanto”. 
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não controla a emissão de NFe pelos seus usuários e nem teria meios de fazê-lo, considerando 

como atuam. 

 

7.5.2.2.3. A não prestação de informações pelo marketplace 

 

A responsabilização do marketplace pela não prestação das informações solicitadas 

pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal foi apontada na legislação do 

Mato Grosso, do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

O art. 17-E, XII, da Lei Estadual 11.081/2020, editada pelo Estado de Mato Grosso, 

determina a obrigatoriedade da exibição de impressos, documentos, livros programas e arquivos 

magnéticos pelo “[...] intermediador das operações relativas à circulação de mercadorias que 

promova arranjos de pagamento ou que desenvolva atividades de marketplace”. O art. 18-D, III 

e IV, da citada Lei Estadual, determina que serão solidariamente responsáveis pelo recolhimento 

do ICMS as “[...] pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente 

virtual, com utilização de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos”, 

caso tenham deixado de prestar as informações requeridas pelo Fisco. Pela mesma razão fixa a 

responsabilidade solidária das “[...] prestadoras de serviços de tecnologia da informação, tendo 

por objeto o gerenciamento e controle de operações comerciais em ambiente virtual, inclusive 

dos respectivos meios de pagamento”. 

Algumas observações merecem ser feitas sobre esses dispositivos. O marketplace pode 

não realizar a intermediação do pagamento diretamente, como explicado no tópico 7.5.2.2.1 

deste trabalho. Caso ele terceirize o serviço de pagamentos e o integre a sua plataforma, 

contratando os serviços de intermediadores como Ebanx, Stone, Paypal e Pagseguro, o 

marketplace não poderá ser obrigado a fornecer as informações relativas à intermediação de 

pagamentos pelo simples fato de que ele não as detém. Por essa razão, não poderá responder 

solidariamente em relação às operações sobre as quais tenha deixado de prestar as informações 

solicitadas pelo Fisco. 

A atribuição de responsabilidade ao marketplace só é possível em relação às informações 

que ele detenha, sendo, somente nesse caso, possível prestá-las. Nesse sentido, Paulo Ayres 

Barreto (2020, p. 646) destaca que: 
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Com efeito, essa responsabilidade decorrerá do descumprimento de dever instrumental 
próprio, que se enquadra no art. 113, §2º, do CTN e não viola o dever de sigilo 
constante no art. 5º, XII, da CF/1988, conforme a jurisprudência do STF. Logo, a 
responsabilidade em decorrência de infração poderá ser enquadrada nos arts. 124, II e 
128 do CTN, bem como no art. 5º da LC n. 87/1996. Outrossim, na maior parte dos 
casos, não haverá violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a 
Administração Tributária poderá argumentar que, sem a entrega das informações, esta 
não teria como cobrar o ICMS dos contribuintes, não lhes restando alternativa senão 
cobrá-lo das plataformas. (BARRETO, 2020, p. 646) 

 

Dispondo das informações solicitadas pelo Fisco, o marketplace deverá apresentá-las. 

Trata-se da instituição de dever instrumental com fundamento no art. 113, §2º, do CTN188, “[...] 

no interesse da arrecadação ou da fiscalização”. Essas informações possibilitam que o Fisco 

conheça das operações de circulação de mercadorias realizadas por seu intermédio. 

O fornecimento dessas informações não afronta o disposto no art. 5º, XII, da 

CRFB/1988189, uma vez que as informações fornecidas ao Fisco pelo marketplace seguem 

protegidas por sigilo. O STF firmou esse entendimento ao decidir a ADI 2.859, em 24/02/2016, 

em que ficou consignado que: “Nota-se, diante das cautelas da lei, que não há propriamente 

quebra de sigilo, mas sim transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração 

Pública”. 

Um outro ponto que merece destaque é que ao estabelecer a responsabilidade de “[...] 

pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial em ambiente virtual, com utilização 

de tecnologias de informação, inclusive por meio de leilões eletrônicos”, o dispositivo em 

comento pretende alcançar o marketing digital operado pelo Facebook e Google, por exemplo, 

que atuam tanto como donos de inventário quanto como agregadores de demanda. E esses leilões 

virtuais acontecem entre os agregadores de demanda e os agregadores de oferta, conforme 

relatado no tópico 7.4.3.2 deste trabalho. O Ebay190 ainda realiza leilões virtuais dos bens 

tangíveis e intangíveis ofertados pelos usuários em sua plataforma. Os usuários que buscam por 

esses bens dão um lance, considerando o preço mínimo para adquirir o bem que será arrematado 

 
188 Art. 113. [...] 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, 
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
189 Art. 5º. [...] 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal;  
190 Disponível em: http://ebay.to/3o9f2mU. Acesso em: 03/01/2021. 
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pelo maior lance recebido. Encerrado o leilão, todos os que deram seus lances recebem um e-

mail da plataforma indicando se o bem foi por ele arrematado ou se venceu outro lance. 

Vale ainda destacar o que determina a legislação do Estado do Rio de Janeiro e de São 

Paulo. O art. 17, §8º, I, da Lei Estadual 2.657/1996 do Estado do Rio de Janeiro, determina a 

responsabilidade pelo pagamento do ICMS em caso de atos ou omissões que concorram para o 

não recolhimento do imposto ao “[...] proprietário ou possuidor de site ou de plataforma 

eletrônica que realize a oferta, captação de clientes ou venda, em razão de contrato firmado com 

o comercializador, quando operacionalizar transação financeira e o acompanhamento do pedido, 

sem que seja emitida nota fiscal obrigatória”. A responsabilidade, nesse caso, será atribuída “[...] 

quando deixarem de prestar as informações na forma e prazo previstos na legislação”. 

Algumas anotações sobre o dispositivo fazem-se necessárias. Aparentemente, as 

informações somente serão solicitadas no caso de a transação intermediada pelo marketplace 

seja realizada por seus usuários sem a emissão de NFe obrigatória, como determina o art. 18, 

IX, da Lei Estadual 2.657/1996. Desse modo, a responsabilização é direcionada àquelas 

plataformas digitais que aproximam pessoas que realizam eventualmente a venda de 

mercadorias, não se configurando como contribuinte do ICMS. Pelo próprio propósito do 

compartilhamento, os marketplaces, nesse contexto, por unirem pessoas que pretendem 

disponibilizar seus bens a outras que pretendem obtê-lo, sem a intenção fazê-lo usualmente, eles 

se enquadram no disposto no art. 17, §8º, I, da Lei Estadual 2.657/1996, editado com 

fundamento no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996. 

Por sua vez, o Estado de São Paulo editou a Lei Estadual 13.918/2009, que acrescentou 

os incisos XIII e XIV ao art. 9º, da Lei Estadual 6.374/1989: 

 

Artigo 9º - São responsáveis pelo pagamento do imposto devido: 
XIII - solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de intermediação comercial 
em ambiente virtual, com utilização de tecnologias de informação, inclusive por 
meio de leilões eletrônicos, em relação às operações ou prestações sobre as quais 
tenham deixado de prestar informações solicitadas pelo fisco;  
XIV - solidariamente, as pessoas prestadoras de serviços de tecnologia de informação, 
tendo por objeto o gerenciamento e controle de operações comerciais realizadas 
em ambiente virtual, inclusive dos respectivos meios de pagamento, em relação às 
operações ou prestações sobre as quais tenham deixado de 
prestar informações solicitadas pelo fisco; 

 

A atribuição da responsabilidade solidária ao marketplace aqui teria por fundamento o 

art. 5º, da Lei Complementar 87/1996, e o art. 124, do CTN. Além disso, também está de acordo 
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com o que determina o art. 113, §2º, do CTN, e não representa violação ao dever de sigilo, posto 

no art. 5º, XII, da CRFB/1988. Entretanto, em relação ao art. 9º, XIV, da Lei Estadual 

6.374/1989, as mesmas observações feitas anteriormente aqui também se aplicam. As 

plataformas digitais somente poderão prestar as informações de que disponham. A contratação 

de intermediador de pagamentos impede que ela seja responsabilizada considerando o controle 

dos meios de pagamento. Quanto aos leilões eletrônicos, aplicam-se aqui também as 

considerações feitas sobre o marketing digital e sobre o funcionamento do Ebay. 

 

7.5.2.2.4. A remessa de mercadorias por vendedor em situação irregular 

 

Essa última hipótese de responsabilização foi encontrada na legislação dos Estados de 

Mato Grosso e São Paulo. 

O art. 18-D, V, da Lei Estadual 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso prevê a 

responsabilidade solidária das “[...] pessoas prestadoras de serviço de intermediação comercial 

que envolvam remetentes de mercadorias em situação cadastral irregular perante a Secretaria de 

Estado de Fazenda”. 

A Lei Estadual 6.374/1989 de São Paulo, em seu art. 9º, XV, prevê a responsabilidade 

solidária pelo pagamento do ICMS das “[...] pessoas prestadoras de serviços de intermediação 

comercial de operações que envolvam remetentes de mercadorias em situação cadastral irregular 

perante à Secretaria da Fazenda. 

Verificar a regularidade fiscal dos seus usuários não é tarefa que possa ser atribuída ao 

marketplace. Ainda que se considere o entendimento adotado sobre inidoneidade de nota fiscal, 

quem teria a obrigação de fazê-lo seria o vendedor ou o adquirente do bem e não aquele que 

atua apenas aproximando quem queira disponibilizar o bem e quem deseja obtê-lo. Somente as 

partes contratantes da compra e venda poderiam demonstrar a veracidade da compra e venda 

firmada com o adquirente e a regularidade da situação cadastral. 
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7.5.2.2.5. Plataformas com fulfillment: uma tendência que pode ser aplicada aos modelos de 

negócio de economia compartilhada e alterar algumas das conclusões anteriores 

 

Vale registrar aqui que, no contexto da economia digital, há modelos de negócio, como 

a Amazon191, o Mercado Livre192 e o B2W Marketplace193, que opera Submarino, Americanas e 

Shoptime, que pode atuar como um marketplace puro, realizando operações com bens ou 

serviços de terceiros, ou, ainda, como um marketplace híbrido, que além desses bens ou serviços 

de terceiros, realiza operação própria de e-commerce. Em geral, os bens e serviços de terceiros, 

normalmente, somente são anunciados na plataforma digital e todas as etapas relacionadas à 

venda, remessa e pós-venda ficam sob a responsabilidade do vendedor. 

Contudo, ao realizar especificamente a venda de bens de terceiros, pode ainda fazê-lo 

via fulfillment, como ocorre com a Amazon, em seu programa “Enviado pela Amazon”194. Nessa 

hipótese, o vendedor da mercadoria se responsabiliza pela seleção dos produtos, compra e 

precificação. Já o marketplace, nesse modelo, se responsabiliza pela conferência das 

mercadorias, armazenamento, vigia e segurança, anúncio e venda, separação, faturamento, 

entrega e atendimento pós-venda. 

Essas hipóteses podem ser assim sistematizadas: 

 

 
Figura 33 – Modelo Amazon 

 

As operações com fulfillment da Amazon são realizadas, até o momento, a vendedores 

localizados no Estado de São Paulo e que estejam enquadrados no Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

 
191 Disponível em: https://amzn.to/3851ZgU. Acesso em: 01/01/2021. 
192 Disponível em: http://bit.ly/38SRqfV. Acesso em: 01/01/2021. 
193 Disponível em: http://bit.ly/350VgCq. Acesso em: 01/01/2021. 
194 Disponível em: https://amzn.to/3pCjRph Acesso em: 01/01/2021. 
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Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 123/2006 (SIMPLES NACIONAL). Para se 

valerem do fulffilment da Amazon, os vendedores pagarão um fee maior para o marketplace, que 

varia entre 11% (onze por cento) e 15% (quinze por cento). 

Há ainda a possibilidade de uso do modelo apenas de gestão de estoques da Amazon para 

aqueles vendedores situados fora do Estado de São Paulo ou que não sejam optantes pelo 

SIMPLES NACIONAL. Nesse caso, o vendedor se responsabiliza pelo manuseio e 

empacotamento, mas o transporte para entrega ou devolução da mercadoria é feito por uma 

transportadora parceira da Amazon, que cuida, ainda do atendimento pós-venda. Esse serviço 

está disponível para toda a região Sul e Sudeste, além dos Estados da Bahia, Pernambuco e 

Distrito Federal. 

Da mesma forma funciona o B2W Marketplace, que permite que o vendedor oferte suas 

mercadorias nas plataformas digitais da Americanas, Americanas Empresas, Submarino e 

Shoptime. Ele se denomina “mediador” entre o vendedor e o consumidor. Ele somente admite 

que a ele se afiliem pessoas jurídicas que: (i) sejam inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ), (ii) enquadrem-se como varejistas conforme Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE); (iii) estejam inscritas no Sistema Integrado de Informações 

sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), exceto para MEI, 

desobrigado à inscrição estadual; (iv) tenha conta-corrente associada ao CNPJ cadastrado; (v) 

possua capital social igual ou superior a R$ 1.000.00 (um mil reais); e (vi) emita NFe ou NFe 

avulsa, no caso do MEI, para todas as mercadorias vendidas.195   

No programa “Enviado pela Amazon”, o vendedor deverá utilizar o faturador da 

empresa, conforme determinado nos Termos de Uso: “Para operar no programa Enviado pela 

Amazon, use nosso Faturador para emitir faturas fiscais referentes a todas as transações 

realizadas no programa. Nenhuma isenção será aplicada”. O faturador da Amazon gera 

automaticamente NFe, com base nos dados fiscais fornecidos pelo vendedor da mercadoria196. 

Ela destaca inclusive em seus Termos de Uso que: “É de sua exclusiva responsabilidade garantir 

que os dados estejam completos e corretos para fins de emissão de Notas Fiscais, e você poderá 

 
195 Disponível em: http://bit.ly/350VgCq. Acesso em: 01/01/2020. 
196 Nos Termos de Uso do faturador consta que: “O Faturador da Amazon funciona como um intermediário entre 
você e as entidades autorizadoras de notas fiscais da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de maneira automática e lhe 
oferece visibilidade e acesso às notas emitidas dentro do programa para que você cumpra com as obrigações fiscais 
acessórias correspondentes”. Disponível em: http://amzn.to/3hzv9aP Acesso em: 01/01/2021. 
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atualizá-los diretamente no Seller Central ou pelas plataformas de integração disponíveis pela 

Amazon sempre que necessário”. 

Vale destacar que as advertências postas nos Termos de Uso do programa quanto à 

tributação incidente sobre as operações realizadas por intermédio do marketplace197, por si só, 

não o desoneram de ser considerado responsável tributário, conforme posto na legislação 

vigente. A Amazon inclusive ressalta no documento que: “[...] se mediante exigência das 

autoridades fiscais a Amazon for encarregada de pagar seus tributos, você prontamente ressarcirá 

a Amazon da quantia desembolsada”, referindo-se à obrigação de reembolso pelo vendedor, caso 

atue como responsável pelo recolhimento dos tributos por ele devidos. 

O Mercado Livre, por meio da solução denominada “Mercado Envios Full”, oferece para 

o vendedor o modelo fulfillment, alcançando inclusive vendedores de fora do Estado de São 

Paulo, desde que eles abram uma filial no Estado. Também não se restringe a vendedores que 

estejam enquadrados no SIMPLES NACIONAL. Dessa forma, além da gestão de estoque, o 

Mercado Livre realiza o transporte da mercadoria e o pós-venda. 

É interessante notar que o Mercado Livre apôs cláusula específica em seus Termos de 

Uso se eximindo da responsabilidade pela conferência das NFe emitidas pelo vendedor: 

“2.2.4.1. O Mercado Envios não tem a obrigação de rever os arquivos/Notas Fiscais enviadas 

pelo usuário vendedor, ficando, portanto, isento de toda e qualquer responsabilidade decorrente 

da emissão da nota fiscal do produto”. Reitera também a responsabilidade do vendedor pelo 

recolhimento dos tributos incidentes, ainda que ele se utilize do sistema de faturamento do 

Mercado Envios198. 

 
197 “Conforme acordo entre as partes, você ficará responsável pela coleta e pagamento de todo e qualquer Tributo 
incidente sobre suas transações e também por arcar com quaisquer outras obrigações tributárias relacionadas às 
transações que realizar. Levando em conta que você seja o Vendedor Registrado dos produtos que vende na 
Amazon, você será responsável por emitir uma Nota Fiscal válida ao vender os produtos. Você emitirá prontamente 
a Nota Fiscal para o cliente, que deverá ser enviada juntamente com a mercadoria, bem como ser disponibilizada 
ao cliente, em respeito a todas as exigências legais vigentes. [...] Exceto de outra forma disposto neste Contrato, 
você concorda que a Amazon não terá a obrigação de determinar a aplicabilidade dos tributos, bem como a Amazon 
não será responsável por recolher, declarar ou restituir quaisquer tributos oriundos de quaisquer transações, 
tampouco orientar sobre a conformidade das obrigações tributárias que você deva cumprir”. Disponível em: 
http://amzn.to/382GQE0 Acesso em:01/01/2021. 
198 “2.2.11. O usuário vendedor declara e garante que será exclusivamente responsável por suas obrigações fiscais 
e/ou contábeis, devendo conferir e monitorar as informações disponíveis no sistema de faturamento do Mercado 
Envios, isentando o Mercado Envios de toda e qualquer responsabilidade atrelada ao cumprimento das obrigações 
legalmente exigidas. 
2.2.11.1. As obrigações acessórias de natureza fiscal e/ ou contábil atreladas ao respectivo faturamento realizado 
pelo sistema de faturamento do Mercado Envios é de exclusiva responsabilidade do usuário vendedor”. 
Disponível em: http://bit.ly/38SRqfV. Acesso em: 01/01/2021. 



304 
 

Nesse contexto, entre os modelos de negócio de compartilhamento, destaca-se o Enjoei, 

em que o vendedor contratar os serviços do Enjoei Pro que compreendem: triagem dos produtos, 

cadastro na plataforma, fotos, sugestão de preços, armazenamento e envio das peças. Nessa 

modalidade, o fee cobrado aumenta para 50% (cinquenta por cento) e a plataforma atua como 

marketplace com fulfillment. 

Essas considerações são absolutamente necessárias para compreensão da diferença do 

tratamento tributário a ser conferido ao marketplace sem fulfillment e com fulfillment. 

No primeiro caso, a plataforma digital não tem controle sobre o adimplemento da 

obrigação tributária. Ela somente aproxima a pessoa que disponibiliza seu bem e aquela outra 

que pretende obtê-lo, atuando, portanto, antes da ocorrência do “fato gerador”. A intermediação 

por ele realizada não pode ser tida como “atos ou omissões daqueles (dos marketplaces) 

concorrerem para o não recolhimento do tributo”, como determinado no art. 5º, da Lei 

Complementar 87/1996. 

No caso de se tratar de marketplace com fulfillment, há o controle especialmente sobre 

a emissão de NFe, inclusive pela utilização do faturador da plataforma, como acontece na 

Amazon. A mercadoria será remetida ao adquirente pela plataforma digital e não pelo vendedor 

e não poderá seguir desacompanhada da NFe. Desse modo, o marketplace, além do controle das 

NFe emitidas, terá também as informações decorrentes da operação realizada, caso sejam 

solicitadas pelo Fisco. 

Essa atuação como operador logístico, definido no art. 1º, §1º, da Portaria CAT 31/2019, 

do Estado de São Paulo199, enseja a responsabilidade solidária pelo pagamento do ICMS devido, 

em caso de: (i) interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal; (ii) concorrer 

para a sonegação do imposto, conforme determina o art. 9º, XI e XII, dessa Portaria. 

Obviamente responsabilidade é matéria de lei complementar por força do que determina 

o art. 146, III, a, da CRFB/1988, sendo, à primeira vista, inconstitucionais essas disposições. 

Contudo, numa análise mais detida, verifica-se que a primeira hipótese de responsabilização 

remete ao disposto no art. 124, I, do CTN, e a segunda, ao disposto no art. 5º, da Lei 

 
199 Art. 1º. [...] 
Parágrafo único. Para os fins previstos nesta portaria, considera-se Operador Logístico o estabelecimento cuja 
atividade econômica seja, exclusivamente, a prestação de serviços de logística, associada, ou não, à prestação de 
serviço de transporte, efetuando o armazenamento de mercadorias de terceiros contribuintes do ICMS, com a 
responsabilidade pela sua guarda, conservação, movimentação e gestão de estoque, em nome e por conta e ordem 
de terceiros, podendo, ainda, prestar serviço de transporte das referidas mercadorias. 
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Complementar 87/1996. Desse modo, o fundamento para responsabilidade do marketplace com 

fulfillment seria o art. 5º, da Lei Complementar 87/1996, e, no caso de a lei estadual prever a 

solidariedade, deveria fazê-lo nos termos do art. 124, do CTN, com base no “[...] interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. 

Desse modo, a responsabilização do marketplace com fulfillment quando não haja a 

emissão de NFe pelo vendedor é absolutamente possível, porque se trata de omissão que 

concorre para o não recolhimento do ICMS, como determinado no art. 5º, da Lei Complementar 

87/1996. A plataforma digital, nesse caso, deverá ser responsabilizada pelo recolhimento do 

imposto se remeter a mercadoria ao adquirente desacompanhada da respectiva NFe. 

Contudo, ainda que o marketplace atue com fulfillment, a emissão da NFe, mesmo que 

seja feita com o uso do faturador da plataforma, está longe de assegurar o recolhimento do 

imposto, que será feito pelo vendedor. Além disso, vale destacar que ela não é obrigatória para 

os vendedores que não se enquadrem como contribuinte do imposto, definido no art. 4º, da Lei 

Complementar 87/1996. Por essa razão, no contexto da economia compartilhada, o marketplace 

Enjoei, quando atua com fulfillment, não poderá ser responsabilizado. No caso de vendedor 

MEI, serão feitas as observações pertinentes na sequência. 

No modelo Amazon e Mercado Livre, o vendedor deverá estar situado no Estado de São 

Paulo e ser optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nesse caso, o recolhimento do ICMS será feito 

pelo vendedor até o dia 20 do mês subsequente ao da apuração, nos termos do art. 13, da Lei 

Complementar 123/2006, e do art. 30, da Resolução CGSN 140/2018. Assim, não compete ao 

marketplace fiscalizar o recolhimento do imposto devido pelo vendedor o que será feito somente 

após a sua atuação, quando houver a apuração e pagamento da guia com vencimento no dia 20 

do mês subsequente. 

No modelo B2W Marketplace, não há restrição quanto ao tipo societário adotado pelo 

vendedor para que possa fornecer seus produtos na plataforma digital da Americanas, 

Americanas Empresas, Submarino e Shoptime com fulfillment. Desse modo, naquelas hipóteses 

em que o vendedor for inscrito no Estado como contribuinte do ICMS, a apuração será feita 

mensalmente com a entrega da declaração respectiva e, a partir disso, gerada a guia para 

recolhimento do imposto posteriormente. As mesmas observações anteriormente feitas em 

relação aos vendedores que se enquadram no SIMPLES NACIONAL são cabíveis aqui: O 

marketplace atua antes da apuração e do recolhimento do imposto. Desse modo, ainda que seja 
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usado o faturador da plataforma digital para automatizar a emissão de NFe com os dados 

fornecidos pelo vendedor, o marketplace não tem ingerência alguma sobre a apuração e sobre o 

recolhimento do ICMS pelo vendedor. Não se verifica, portanto, a hipótese de responsabilização 

prevista no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996, ou seja, ele não concorre para o 

inadimplemento do imposto. 

Caso o vendedor não seja contribuinte do imposto inscrito no Estado, ele deverá efetuar 

o recolhimento do ICMS incidente em cada operação por ele realizada. Contudo, ainda nesse 

caso, o recolhimento do imposto é feito após a remessa da mercadoria pelo marketplace com 

fulfillment, não competindo a ele fiscalizar o adimplemento da obrigação tributária.  

Para o vendedor MEI, não se exige inscrição estadual. As vendas por ele efetuadas são 

acobertadas por NFe avulsa e o recolhimento do ICMS feito, em regra, conjuntamente com 

outros tributos, nos termos do art. 18-A, da Lei Complementar 123/2006200. Aqui também se 

aplicam as mesmas observações feitas em relação aos vendedores que se enquadram no 

SIMPLES NACIONAL: O recolhimento do tributo é feito posteriormente, não cabendo ao 

marketplace atuar como fiscal dessa apuração e do pagamento. 

Sobre a atribuição de responsabilidade pelo recolhimento do ICMS em caso de não 

prestação das informações requeridas pelo Fisco, aplica-se exatamente as mesmas observações 

feitas no tópico 7.5.2.2.3 deste trabalho. Ela teria por fundamento o art. 5º, da Lei Complementar 

87/1996, e o art. 124, do CTN. Está também de acordo com o que determina o art. 113, §2º, do 

CTN, e não representa violação ao dever de sigilo, previsto no art. 5º, XII, da CRFB/1988. 

Entretanto, as plataformas digitais somente poderão prestar as informações de que disponham. 

Ademais, a contratação de intermediador de pagamentos impede que ela seja responsabilizada 

considerando o controle dos meios de pagamento. Quanto aos leilões eletrônicos, aplicam-se 

aqui também as considerações feitas sobre o marketing digital e sobre o funcionamento do Ebay. 

Por fim, verificar a regularidade fiscal dos seus usuários é tarefa que pode ser atribuída 

ao marketplace com fulfillment. Utilizando ou não o faturador da plataforma digital, se a NFe 

não for autorizada pela Secretaria de Fazenda, o motivo da rejeição será apontado por meio de 

código específico relativo à irregularidade fiscal do vendedor e como dito anteriormente, a 

 
200 Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. 



307 
 

mercadoria não poderá prosseguir para o adquirente. Se a plataforma digital a remeter 

desacompanhada de NFe, haverá razões para a responsabilização do marketplace, nos termos 

do art. 5º, da Lei Complementar 87/1996. 

  

7.5.2.3. A hipótese de responsabilização do marketplace com fundamento no art. 6º, da Lei 

Complementar 116/2003 

 

 Este trabalho demonstrou que o marketplace não se restringe àquelas hipóteses de 

celebração de negócio jurídico de compra e venda online por suas razões, em especial: (i) o 

marketplace não atua exclusivamente em ambiente online; e (ii) por intermédio dele não se 

celebra apenas compra e venda. Ele aproxima pessoas que firmam contratos de locação, 

prestação de serviço, permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento. 

 Emerge, portanto, neste tópico a importância de se compreender o disposto no art. 6º, da 

Lei Complementar 116/2003, para que se verifique se se pode ou não atribuir a responsabilidade 

pelo recolhimento do ISS. 

 

Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato 
gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. 
§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento 
integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido 
efetuada sua retenção na fonte. 
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são responsáveis: (Vide 
Lei Complementar nº 123, de 2006). 
I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja 
prestação se tenha iniciado no exterior do País; 
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos 
serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 
7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa. 
III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou 
isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 3o desta Lei Complementar.   (Incluído pela 
Lei Complementar nº 157, de 2016) 
IV - as pessoas referidas nos incisos II ou III do § 9º do art. 3º desta Lei Complementar, 
pelo imposto devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em 
decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços 
anexa a esta Lei Complementar.    (Incluído pela Lei Complementar nº 175, de 2020) 
§ 3º (Revogado).    (Redação dada pela Lei Complementar nº 175, de 2020) 
§ 4o No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, 
descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações 
efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do 
serviço.  (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
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 A responsabilidade tributária pelo recolhimento do ISS devido pelo prestador do serviço 

pode ser imposta pelos Municípios e pelo Distrito Federal aos marketplaces, nas seguintes 

hipóteses: (i) a plataforma digital ser proveniente do exterior, nos termos do art. 6º, I, da Lei 

Complementar 116/2003; (ii) o marketplace que realizar o encontro de pessoas dispostas a 

disponibilizar “[...] andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário” e outras 

que pretendem alugá-los; (iii) o marketplace que intermediar os serviços de engenharia e 

arquitetura previstos nos subitens 7.02201, 7.04202, 7.05203, 7.09204, 7.10205, 7.12206. 7.16207, 

7.17208, 7.19209, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003; (iv) caso a plataforma digital 

aproxime prestador e tomador do serviço de segurança, previsto no subitem 11.02210, da Lista 

Anexa; (v) a intermediação entre tomador e prestador do serviço de fornecimento de mão de 

obra, conforme subitem 17.05211, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003; (vi) a 

intermediação entre tomador e prestador de serviço de planejamento, organização e 

administração de feiras, exposições, congressos e congêneres, previsto no subitem 17.10212, da 

Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. 

 
201 7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou 
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto 
o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que 
fica sujeito ao ICMS). 
202 7.04 – Demolição. 
203 7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que 
fica sujeito ao ICMS). 
204 7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
205 7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 
parques, jardins e congêneres. 
206 7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 
207 7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte 
e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da 
formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 157, de 2016) 
208 7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
209 7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
210 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 157, de 2016) 
211 17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 
212 17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 
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 Em todos esses casos, aplicam-se aquelas observações feitas anteriormente sobre o 

funcionamento dos marketplaces. Imputar a eles o recolhimento dos tributos incidentes nos 

negócios jurídicos celebrados pelas pessoas que foram por eles aproximadas, é fazer com que 

eles fiscalizem o adimplemento de obrigações tributárias surgidas após a sua atuação. A 

intermediação por eles realizada se encerra quando opera o encontro de pessoas com interesses 

complementares para que elas, posteriormente, firmem contrato de prestação de serviço. Sobre 

ele, ela não terá qualquer controle quanto à efetiva prestação, emissão de documento fiscal 

obrigatório, pagamento do prestador e recolhimento do ISS incidente. 

 Na remissão feita pelo art. 6º, IV, da Lei Complementar 116/2003, dispositivo ao art. 3º, 

§9º, da Lei Complementar 116/2003, afere-se a responsabilidade das credenciadoras e emissoras 

de cartão de crédito e débito pelo ISS devido pela bandeira, em decorrência da prestação do 

serviço descrito no subitem 15.01213, da Lista Anexa à citada Lei Complementar. A 

credenciadora foi denominada “adquirente” no esquema posto no tópico 7.5.2.2.1 deste trabalho 

e é também comumente chamada de administradora de cartão de crédito e débito. 

Como demonstrado anteriormente, a cadeia de valor de arranjos de pagamento é 

complexa e o marketplace poderá terceirizar o serviço de pagamentos e integrá-lo a sua 

plataforma. Esse sistema fará a ponte com as instituições financeira, garantindo a segurança dos 

dados pessoais daqueles que efetuam pagamentos por meio dele e o repasse dos valores devidos 

ao vendedor, além da comissão à plataforma digital. Além disso, a contratação de um 

intermediador de pagamento garante ao marketplace todos os meios de pagamento (débito, 

crédito, boleto e transferência bancária) e faz a gestão do risco de fraude. Atuam como 

intermediadores de pagamento Ebanx, Stone, Paypal e Pagseguro, por exemplo. Nesse caso, 

não há qualquer dúvida de que ele não poderia ser responsabilizado com fundamento no art. 6º, 

IV, da Lei Complementar 116/2003. 

Por fim, vale notar que ainda que realize a intermediação de pagamentos, o marketplace 

não se enquadrará nessa hipótese de responsabilidade, porque não atua como credenciador ou 

administrador de cartão nem como bandeira214. A administradora não se confunde com o 

 
213 15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de 
carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. (Vide Lei Complementar nº 175, de 2020) 
214 As bandeiras licenciam suas marcas para o emissor e para o adquirente e coordenam todo o sistema de aprovação, 
compensação e liquidação. São exemplos de bandeira Visa, Mastercard, Elo, American Express etc. 
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emissor215. Ela credencia o estabelecimento comercial, distribui e faz a manutenção das 

“maquininhas de cartão”, denominadas point of sale (POS). Além disso, transmite os dados 

relativos às transações eletrônicas e deposita os valores relativos ao vendedor na conta bancária 

por ele indicada. 

 

 

 

 

  

 
215 Os emissores de cartão de crédito são os bancos ou instituições financeiras não bancárias que oferecem o cartão 
a pessoas físicas ou jurídicas, efetuando a cobrança do cliente dos valores por ele gastos. 
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8. A TRIBUTAÇÃO NA ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

Nos tópicos precedentes, foram analisados os modelos de negócio de economia 

compartilhada e os contratos que são estabelecidos pelos usuários dos marketplaces, tais como 

compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta ou troca, comodato, cessão de direitos 

e licenciamento, além dos contratos mistos. Além disso, foi analisado o contrato atípico ou 

inominado de intermediação, firmado entre as plataformas digitais e os seus usuários, com a 

finalidade de realizar a aproximação de pessoas com interesses complementares para que 

possam celebrar aqueles contratos anteriormente mencionados. A partir disso, poder-se-á 

compreender a tributação incidente sobre essas operações, considerando os vínculos jurídicos 

firmados entres os usuários dessas plataformas e entre eles e as plataformas, além da 

consistência material do negócio jurídico, ou seja, fluxo financeiro estabelecido nesses casos. 

 

8.1. A tributação incidente sobre os negócios jurídicos celebrados pelas pessoas 

aproximadas pela plataforma digital de economia compartilhada 

 

Com este trabalho, busca-se analisar a tributação dos modelos de negócio relacionados 

ao conceito de economia compartilhada, a partir da análise dos vínculos jurídicos estabelecidos 

entre os usuários das plataformas digitais e deles com elas. 

Para tanto, é preciso lembrar que os modelos de negócio de compartilhamento estão 

fortemente ligados aos sistemas de: (i) mercados de redistribuição, ancorados no princípio 

“reduza, reuse, recicle, repare e redistribua”; (ii) estilos de vida colaborativos, baseados no 

compartilhamento de recursos, como dinheiro, habilidades e tempo; (iii) sistemas de produtos e 

serviços, que determina a retribuição pecuniária pelo uso da coisa e não pela coisa em si. 

São características que marcam a economia compartilhada: (i) compartilhamento de bens 

tangíveis e intangíveis e serviços por intermédio de plataformas digitais; (ii) a aproximação de 

pessoas desconhecidas, sendo uma interessada em compartilhar e outra interessada em usar os 

bens e serviços; (iii) operações P2P; (iv) existência ou não de pagamento de preço para acesso 

ao bem ou serviço disponibilizado; (v) existência ou não de pagamento de preço para que a 

plataforma noticie o compartilhamento. Além disso, quanto à consistência material do negócio 

jurídico, o fluxo financeiro pode ser interno, passando os valores pela plataforma digital que os 
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repassa àquele que compartilha, ou externo, quando os usuários efetuam o pagamento 

diretamente entre si. 

Num primeiro instante, serão analisados os reflexos tributários dos negócios jurídicos 

celebrados entre as pessoas aproximadas pela plataforma digital. Num segundo momento, serão 

avaliados os aspectos tributários daquele negócio jurídico celebrado entre o marketplace e seus 

usuários. Essa advertência é necessária para evidenciar que se trata de negócios jurídicos 

distintos e que, por essa razão, devem ter seus efeitos tributários analisados separadamente. 

Na sequência, será avaliada a tributação da renda, da receita e pela CIDE-royalties. Por 

fim, serão tecidas breves considerações sobre o funcionamento do crowdfunding, muito 

utilizado para alavancar esses novos modelos de negócio, especialmente na economia 

compartilhada, e se há a necessidade do exercício da competência residual da União para 

alcançar as atividades desenvolvidas pelos marketplaces nesse contexto. 

Feitas essas considerações, passa-se ao exame da tributação desses modelos de negócio 

de economia compartilhada com base nos contratos que estabelecem. 

 

8.1.1. Compra e venda 

 

A compra e venda, em geral, é gravada pelo ICMS, em se tratando de negócio jurídico 

que determina a transferência da titularidade de bem móvel, corpóreo, tangível posto no 

comércio, conforme definido no tópico 7.1.2.5 deste trabalho. Obviamente, nem toda compra e 

venda é tributada pelo ICMS. As operações com bens imóveis se submetem ao ITBI, por 

exemplo. Além disso, para que o tributo possa ser cobrado, as operações de compra e venda de 

bem móvel, corpóreo e tangível devem ser realizadas com habitualidade pelo vendedor para que 

ele se caracterize como contribuinte do imposto, nos termos do art. 4º, da Lei Complementar 

87/1996216. 

O marketplace de economia compartilhada, ao intermediar operações de compra e 

venda, aproxima pessoas que disponibilizam bens tangíveis usados e outras que queiram obtê-

los. Esses bens se enquadram na definição de “mercadoria”, anteriormente posta. Trata-se de 

 
216 Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que 
caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 
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operação de circulação de mercadoria que, em geral, será realizada por não contribuinte do 

imposto, uma vez que o compartilhamento se concentra nos modelos P2P. Em geral, o vendedor 

não é contribuinte de ICMS, ou seja, ele não realiza tais operações com habitualidade. O contrato 

de compra e venda é celebrado, no contexto da economia compartilhada, na maioria das vezes, 

entre pessoas físicas, que não se enquadram como contribuinte do imposto, nos termos do art. 

4º, da Lei Complementar 87/1996. Nesse caso, não haverá a incidência do ICMS. 

Todavia, não se pode desprezar a figura do MEI, que estaria incluído nesse modelo e 

pode ser considerado contribuinte do imposto, a despeito de dele não se exigir inscrição estadual. 

Nessa hipótese, ele deverá recolher o ICMS incidente sobre essa operação, observando o regime 

jurídico específico aplicável, previsto na Lei Complementar 123/2006, editada com fundamento 

no art. 146, III, d, da CRFB/1988. Nas vendas para contribuinte do ICMS, o MEI deverá emitir 

NFe avulsa, mas está dispensado da emissão do documento fiscal se a venda for feita para 

consumidor final ou se o adquirente emitir NFe de entrada ao receber a mercadoria, conforme 

determina o art. 106, II, a, da Resolução CGSN 140/2018217. 

Em qualquer caso, a base de cálculo do ICMS não deverá incluir o valor relativo ao fee 

cobrado pelo marketplace do vendedor, do comprador ou de ambos pela intermediação por ele 

realizada. Desse modo, o valor da operação, como determinado pelo art. 13, I, da Lei 

Complementar 87/1996, é o valor da compra e venda realizada entre as pessoas aproximadas 

pela plataforma digital, o que não inclui os valores a serem cobrados por ela pelo serviço de 

intermediação. Na base de cálculo do ICMS deve ser incluído o valor do frete, nos termos do 

art. 13, §1º, II, b, da citada Lei Complementar. 

A compra e venda não se confunde com a intermediação. São relações jurídicas distintas 

que podem ser assim retratadas: 

 

 
217 Art. 106. O MEI: [...] 
II - em relação ao documento fiscal previsto no art. 59: 
a) ficará dispensado da emissão: 
1. nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviços para consumidor final pessoa física; e 
2. nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário emitir nota fiscal de 
entrada; e 
b) ficará obrigado à sua emissão: 
1. nas prestações de serviços para tomador inscrito no CNPJ; e 
2. nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário não emitir nota fiscal 
de entrada. 
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Figura 34 – Tributação compra e venda 

 

No entanto, a Resposta à Consulta Tributária 20827/2019, de 04/12/2019, editada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda de São Paulo, pode, numa primeira análise, indicar a inclusão 

do fee na base de cálculo do imposto. No caso, foi analisada a inclusão do fee pago pelo 

restaurante à plataforma digital que efetua a entrega dos alimentos por ele preparados no local 

indicado pelo comprador. O fundamento adotado para tanto deve ser aqui destacado: 

 

6. Vale lembrar que o transporte de bens consiste em levá-los de um lugar a outro, 
pelos vários meios possíveis. Quando o comerciante, num contrato de compra e venda, 
assume a obrigação de efetuar o transporte, fazendo-o por conta própria ou contratando 
um transportador, a propriedade do bem vendido não se transmite até que ocorra a 
tradição efetiva, isto é, o ato de entrega ao comprador da coisa (transferência da posse), 
que permanece no patrimônio do vendedor até esse momento. 
7. Dessa forma, o valor cobrado a título de taxa de entrega (frete) deve ser incluído na 
base de cálculo quando a entrega for realizada pelo contribuinte ou por terceiro 
contratado por sua conta e ordem, assim como devem compor a base de cálculo os 
seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas (artigo 37, § 1º, 
itens 1 e 2, do RICMS/2000). 
8. No presente caso, portanto, em resposta, a Consulente deve informar, além do 
produto vendido, o valor da taxa do aplicativo de entrega e o valor da taxa de entrega 
no Cupom Fiscal (CF-e SAT), bem como deve inclui-los na base de cálculo do ICMS 
correspondente à operação. 
 

 

A Secretaria de Fazenda considerou que o valor cobrado pela plataforma digital a título 

de taxa de entrega não teria o intuito de remunerá-la pela intermediação realizada, mas compor 

o valor do frete pelo transporte dos alimentos preparados. Essa ideia não se aplica 

especificamente no caso em que o bem móvel, corpóreo e tangível é enviado pelo vendedor 

diretamente ao comprador, ou seja, em que a plataforma não promove o transporte do bem. 
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Entretanto, isso pode gerar discussão quando analisados os modelos de negócio de marketplace 

com fulfillment. 

No modelo de negócio Enjoei, examinado no tópico 6.4.2.1.1 deste trabalho, o vendedor 

celebra contrato de compra e venda com o comprador e a relação que eles estabelecem com a 

plataforma tem a natureza de intermediação. O comprador paga o montante correspondente ao 

preço do bem, além do fee por ele devido à plataforma e a parte do frete que lhe cabe. A 

plataforma recebe esse total e retém o fee do comprador e a parcela referente ao fee do vendedor 

e a parte do frete que compete a ele e repassa o saldo remanescente ao vendedor. Como dito, o 

frete pelo envio do bem do vendedor ao comprador é dividido entre vendedor, comprador e a 

plataforma. Por fim, a remessa da mercadoria será feita pelo vendedor diretamente ao comprador 

nesse caso. 

Em regra, quando o vendedor for contribuinte do ICMS, ele deverá emitir a NFe para 

acobertar a remessa da mercadoria e apurar e recolher o imposto, conforme determina a 

legislação do Estado em que estiver estabelecido. Enquadrando-se como MEI, conforme 

definido no art. 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006218, o ICMS estará incluído entre os 

tributos recolhidos mensalmente em documento único de arrecadação, como determina o art. 

13, VII, da citada Lei Complementar. 

Reitere-se que o MEI não emite a NFe comum. Ele deve utilizar a NFe avulsa para 

documentar suas vendas para outras pessoas jurídicas ou para consumidores finais, caso opte 

pela emissão do documento fiscal, nos termos do art. 26, §6º, II, da Lei Complementar 123/2006. 

Os bens por ele remetidos para pessoas físicas podem ser descritos em um documento por ele 

mesmo emitido, que traga a descrição do bem, além dos dados do remetente, do destinatário e 

do transportador. É o que ocorre com o envio pelos Correios, bastante utilizado para a remessa 

de bens de uma pessoa a outra, em que basta o preenchimento da declaração de conteúdo 

elaborada pelo vendedor219, que contenha: (i) os dados do vendedor; (ii) os dados do comprador; 

(iii) a descrição do bem; (iv) as características do transporte (frete próprio ou de terceiros); (v) 

 
218 §1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na 
definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - -Código Civil, ou o empreendedor que exerça as 
atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita 
bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples 
Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)   
219 Disponível em: http://bit.ly/2L8t3D9. Acesso em: 06/01/2021. 
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o motivo determinante do envio do bem (compra e venda); e (vi) o fato de o vendedor não ser 

contribuinte do ICMS e estar, portanto, desobrigado a emitir a respectiva NFe. 

Na venda feita para comprador situado em Estado diferente daquele em que está 

estabelecido o vendedor, aplica-se a regra contida no art. 155, §2º, VII e VIII, da CRFB/1988220. 

A Emenda Constitucional 87/2015 simplificou a aplicação das alíquotas nas operações 

interestaduais. Anteriormente havia uma distinção no caso de ser ou não o destinatário da 

mercadoria contribuinte do imposto. A partir de sua edição, sendo ou não contribuinte, aplica-

se a alíquota interestadual para o Estado de origem e o diferencial de alíquotas para o Estado de 

destino, como já era feito em relação às vendas realizadas para destinatários contribuintes do 

ICMS. O diferencial de alíquotas corresponde à alíquota interna do Estado de destino menos a 

alíquota interestadual aplicada na operação e destinada ao Estado de origem. As alterações 

significativas, promovidas pela citada Emenda Constitucional referentes à aplicação de 

alíquotas, se deram em relação apenas ao destinatário não contribuinte221. 

Desse modo, se o encontro de pessoas com interesses complementares promovido pelo 

marketplace resultar na remessa da mercadoria de vendedor contribuinte do ICMS estabelecido 

em um Estado para comprador situado em outro Estado, a regra se aplica. Nesse caso, o 

vendedor deverá recolher o ICMS, calculado à alíquota interestadual, para o Estado em que está 

situado e o diferencial de alíquota para o Estado de destino, considerando que o comprador não 

 
220 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) [...] 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
[...] 
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, 
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário 
o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)  
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 
interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)   
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) 
b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
87, de 2015) 
221 O STF deixou de se manifestar no RE 725.653 AgR sobre o diferencial de alíquotas por entender que seria 
necessário, no caso, fazer o exame de legislação infraconstitucional. Além disso, foi reconhecida a repercussão 
geral relativa à necessidade de lei complementar para cobrança do diferencial de alíquota (Tema 1.093), mas o 
recurso representativo da controvérsia ainda não foi julgado. 
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seja contribuinte do imposto. Se o for, competirá a ele, destinatário da mercadoria, efetuar o 

recolhimento do diferencial de alíquotas para o Estado em que está estabelecido. 

Em relação aos optantes pelo SIMPLES NACIONAL, o art. 13, §1º, XIII, h, da Lei 

Complementar 123/2006, determina que o recolhimento dos tributos compreendidos pelo 

regime favorecido em documento único de arrecadação não exclui o recolhimento do ICMS 

devido “[...] nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não 

sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto222, relativo à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual”. Além disso, o §5º, do citado artigo, determina que o 

diferencial de alíquotas deverá ser calculado com base nas alíquotas aplicáveis a contribuintes 

não optantes pelo SIMPLES NACIONAL223. 

Vale lembrar que não há impedimentos para que essa regra se aplique também ao MEI. 

Não há ressalva a respeito na CRFB/1988 e o art. 18-A, §3º, VI, da Lei Complementar 123/2006, 

determina a aplicação do que foi estabelecido no seu art. 13, §1º, para os optantes pelo SIMPLES 

NACIONAL a ele. A Secretaria de Estado da Fazenda de São Paulo proferiu a Resposta à 

Consulta 4624/2014 em 22/01/2015, em que estabeleceu que: 

 

[...] o contribuinte paulista optante pelo Simples Nacional, inclusive o 
Microempreendedor Individual (MEI), que promover a entrada de mercadoria 
destinada à industrialização, comercialização, material de uso e consumo ou bem do 
ativo permanente, proveniente de contribuinte do ICMS optante ou não optante pelo 
Simples Nacional situado em outra unidade da federação, deverá recolher mediante 
guia de recolhimentos especiais, até o último dia do segundo mês subsequente ao da 
entrada, o valor equivalente à multiplicação do percentual correspondente à diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual (4% ou 12%, conforme o caso) pela base de 
cálculo, quando a alíquota interestadual for inferior à interna. 

 

 
222 A antecipação é figura criada para simplificar a exigência do diferencial de alíquotas nas operações de circulação 
de mercadorias interestaduais. Nesse caso, há apenas a exigência do ICMS devido naquela etapa da cadeia em 
momento anterior àquele descrito no critério temporal da regra-matriz de incidência tributária. Na antecipação, 
considera-se ocorrido o “fato gerador”222 na entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário que se situa em 
Estado da Federação diverso daquele em que está o remetente. 
A antecipação tributária não é apenas uma simples alteração na norma de pagamento. Ela é uma espécie de 
substituição tributária, podendo inclusive ocorrer simultaneamente com a substituição. Ela também busca 
fundamento de validade especialmente no art. 150, §7º, da CRFB/1988, sendo apenas instituída em hipóteses 
diversas. Nesse sentido, já se manifestou o STF no julgamento do RE 499.608 AgR, julgado em 28/06/2011. 
223 O STF reconheceu a Repercussão Geral da aplicação do diferencial de alíquotas nesse caso. Questiona-se se há, 
no caso, usurpação de competência da União e a possível violação ao princípio da não-cumulatividade. No entanto, 
o Tema 517 ainda aguarda julgamento. 



318 
 

O entendimento foi reiterado em outras Respostas à Consulta Tributária, como na 

21054/2019, de 13/02/2020, e na 22757/2020, de 10/12/2020, em que foi estabelecido que: “O 

recolhimento do diferencial de alíquotas por contribuinte Microempreendedor Individual (MEI) 

é devido e deve ser realizado mediante guia de recolhimentos especiais, nos termos 

regulamentares aplicáveis à matéria”. 

Sobre o cálculo do diferencial de alíquotas, vale notar que ele corresponderá à diferença 

entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual aplicável à operação, 

devendo o montante ser recolhido por meio de guia de recolhimentos especiais.  

No contexto da economia compartilhada, em que são analisadas operações P2P, o 

comprador pode ser pessoa física ou MEI. Sendo pessoa física, competirá ao vendedor recolher 

o ICMS à alíquota interestadual para o Estado de origem e o diferencial de alíquotas para o 

Estado de destino. Se o comprador for MEI, a ele será atribuída a responsabilidade pelo 

recolhimento do diferencial de alíquotas, nos termos do que determina o art. 155, §2º, VIII, da 

CRFB/1988. 

O Enjoei Pro é um marketplace com fulfillment, como analisado no tópico 7.5.2.2.5 

deste trabalho. Ele realiza a triagem dos produtos, cadastro na plataforma, fotos, sugestão de 

preços, armazenamento e envio das peças. Nessa hipótese, ele somente poderia ser 

responsabilizado nos casos em que não houvesse a emissão de NFe avulsa pelo vendedor MEI 

que remeta o bem para outra pessoa jurídica, porque se trata de omissão que concorre para o 

não recolhimento do ICMS, como determinado no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996. A 

plataforma digital, nesse caso, seria responsabilizada pelo recolhimento do imposto se remeter 

a mercadoria ao adquirente desacompanhada da respectiva NFe avulsa, se a responsabilidade 

estiver prevista na lei estadual aplicável. Vale notar que em se tratando de modelo de negócio 

P2P, a hipótese somente seria aplicável na venda efetuada por intermédio da plataforma digital 

de MEI para MEI sendo ambos contribuintes do ICMS. 

Sobre a responsabilização do marketplace pelo recolhimento do ICMS em caso de não 

prestação das informações requeridas pelo Fisco, aplica-se exatamente as mesmas observações 

feitas no tópico 7.5.2.2.3 deste trabalho. Ela teria por fundamento o art. 5º, da Lei Complementar 

87/1996, e o art. 124, do CTN. Está também de acordo com o que determina o art. 113, §2º, do 

CTN, e não representa violação ao dever de sigilo, previsto no art. 5º, XII, da CRFB/1988. 

Entretanto, as plataformas digitais somente poderão prestar as informações de que disponham. 
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Ademais, a contratação de intermediador de pagamentos impede que ela seja responsabilizada 

considerando o controle dos meios de pagamento. Quanto aos leilões eletrônicos, aplicam-se 

aqui também as considerações feitas sobre o marketing digital e sobre o funcionamento do Ebay. 

Por fim, verificar a regularidade fiscal dos seus usuários é tarefa que pode ser atribuída 

ao marketplace com fulfillment. Se a NFe avulsa emitida pelo vendedor MEI não for autorizada 

pela Secretaria de Fazenda, o motivo da rejeição será apontado por meio de código específico 

relativo à irregularidade fiscal do vendedor e como dito anteriormente, o bem não poderá 

prosseguir para o adquirente. Se a plataforma digital o remeter desacompanhado de NFe avulsa, 

haverá razões para a responsabilização do marketplace, nos termos do art. 5º, da Lei 

Complementar 87/1996. 

No caso de o Enjoei Pro, marketplace com fulfillment, atuar para aproximar pessoas 

físicas, não sendo o vendedor MEI, não é exigível que a remessa do bem seja acompanhada de 

NFe, conforme dispõe o art. 106, II, a, da Resolução CGSN 140/2018. 

Nos modelos de negócio que consistem na intermediação para contratação de cozinheiro 

MEI que preparará refeições, fornecendo todos os insumos necessários para tanto, e as entregará 

no local indicado por seus adquirentes, poderia gerar alguma discussão a respeito da incidência 

do ICMS. No entanto, havendo o fornecimento pelo contratado de todos os insumos a serem 

empregados no preparo das refeições, a situação poderia ser considerada equiparada àquela 

prevista no art. 2º, I, da Lei Complementar 87/96, que prevê a incidência do ICMS em relação 

às “[...] operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares”. Por outro lado, há 

inequivocamente uma prestação de serviço personalíssima aqui e, por conseguinte, deve ser 

considerada tributável pelo ISS, a ser tratado no próximo tópico desse trabalho, quando esses 

casos serão retomados. 

Não se pretende analisar neste ponto os modelos Rappi, IFood ou Uber Eats, que não 

são considerados, para fins desse estudo, no que tange ao fornecimento de alimentação, 

modelos de compartilhamento. Trata-se de plataformas digitais que celebram contrato de 

intermediação com seu usuário para que ele firme contratos de compra e venda de refeições 

preparadas por restaurantes cadastrados. Na economia compartilhada, busca-se analisar 

operações P2P e não B2C. 
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8.1.2. Locação 

 

A locação de bens móveis é realizada por muitas empresas digitais diretamente em seus 

aplicativos, de modo que o locatário realiza todos os procedimentos atinentes à contratação 

remotamente. A retirada do bem pode ser feita em estabelecimento físico da locadora, tal como 

ocorre com os veículos da Localiza alugados pelo Localiza Fast224 e as bicicletas do Itaú225, ou 

no local em que se encontre, como os patinetes do Uber226. 

A partir disso e conforme discutido no tópico 7.2 deste trabalho, verifica-se a dificuldade 

de se entender onde foi celebrado o contrato de locação: Onde se encontra o locatário, onde está 

situada a locadora ou onde se encontra o bem locado? 

Do ponto de vista tributário, essas questões somente repercutiriam se a locação fosse 

tributada, o que não ocorre conforme entendimento firmado pelo STF. Mas para compreender a 

questão, faz-se necessário traçar um breve histórico da discussão. 

A Emenda Constitucional 18/1965 é considerada a maior reforma tributária pela qual o 

país passou. Ela atribuiu aos Municípios competência para criar o ISS. Determinou ainda que 

lei complementar deveria dispor sobre as atividades que se submeteria ao ICM e aquelas que se 

subsumiriam ao ISS. 

No ano seguinte, com a edição do CTN, definiu-se, em seu art. 71, §1º, II e III, que tanto 

a locação de bens móveis quanto de bens imóveis seria considerada serviço para fins de 

incidência do ISS. Essas disposições foram revogadas pelo Decreto-lei 406/1968, que dispunha 

especificamente sobre o ISS e que criou uma lista de serviços tributáveis pelo imposto. O item 

52 da citada lista elencava como sendo tributável pelo imposto a locação de bens móveis. 

Ainda antes da promulgação da CRFB/1988, o STF se manifestou a respeito do tema ao 

julgar o RE 112.947 em 19/06/1987, em que apontou a prevalência da substância econômica 

sobre a obrigação de dar, o que determina a existência de capacidade contributiva e, por 

conseguinte, a incidência do ISS. Já no julgamento do RE 115.103 em 22/03/1988, o STF 

utilizou outro argumento para determinar a constitucionalidade da incidência do ISS sobre a 

locação de bens móveis. Considerou que por estar incluída no item 52 da Lista Anexa ao 

 
224 Disponível em: https://bit.ly/3rU03Q2. Acesso em: 06/01/2021. 
225 Disponível em: http://bit.ly/3rZO6sb. Acesso em: 06/01/2021. 
226 Disponível em: http://ubr.to/2Luibz7. Acesso em: 06/01/2021. 
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Decreto-lei 406/1968, a locação de bens móveis deveria ser considerada serviço para fins de 

incidência do ISS. 

Contudo, foi em 11/10/2000 que o STF reconsiderou a posição até então adotada. No 

julgamento do RE 116.121, analisado no tópico 7.1.3.3.1 deste trabalho, reconheceu que o 

conceito de “serviço” deve ser extraído da CRFB/1988 e que a locação a ele não se subsome. 

Nesse sentido, em 2010, o STF editou o Enunciado de Súmula Vinculante 31, que determina 

que: “É inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis”, 

também examinado anteriormente no tópico 7.1.3.3.3 deste trabalho. 

Sendo assim, as operações de locação de bens imóveis não são consideradas tributáveis 

pelo ISS. Também não o são pelo ICMS, porque o imposto incide sobre operação de circulação 

de mercadoria. Entende-se por “operação” o negócio jurídico, por “circulação” a transferência 

de titularidade do objeto desse negócio jurídico e por “mercadoria” o objeto desse negócio 

jurídico que deverá ser um bem móvel, corpóreo e tangível posto no comércio. A locação não 

se subsome, portanto, à hipótese de incidência do ICMS. 

Desse modo, não se submetem à tributação pelo ICMS nem pelo ISS os negócios 

jurídicos celebrados entre as pessoas aproximadas pelas seguintes plataformas digitais, 

examinadas no tópico 6.4.2.1.2 deste trabalho: Dress-and-go Share e Bn Boats. 

Merece destaque a questão atinente ao Airbnb. Conforme pontuado anteriormente, a 

atividade por ele desempenhada pode ser entendida como relativa à prestação de serviço de 

hospedagem, bem como locação por temporada. Se tida como hipótese de locação por 

temporada, indubitavelmente não haverá a incidência de ICMS nem de ISS na hipótese. 

Entretanto, se considerada a prestação de serviço de hospedagem pelos proprietários dos 

imóveis ociosos às pessoas que pretendem utilizá-los, prevista no subitem 9.01 da Lista Anexa 

à Lei Complementar 116/03227, haverá a incidência do ISS. 

Entretanto, não se trata de serviço de hospedagem, conforme definido no art. 23, da Lei 

11.771/2008, porque o marketplace não oferece apenas “unidades de frequência individual ou 

de uso exclusivo do hóspede”. Ele frequentemente efetua a locação de parte de um imóvel, com 

 
227 9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis 
residência, residence-service, suite 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). 
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compartilhamento de áreas comuns228, além de não prever qualquer outro serviço prestado, 

como lavanderia, fornecimento de alimentação, o que descaracteriza a hospedagem. Além disso, 

a locação por temporada, definida no art. 48, da Lei 8.245/1991, também não descreve com 

perfeição a atividade do Airbnb, porque: (i) o contrato entre locador e locatário por intermédio 

da plataforma é por prazo determinado, mas não precisa ter qualquer das causas relacionadas no 

art. 48, da Lei 8.245/1991; (ii) é possível alugar um imóvel por intermédio do Airbnb por prazo 

superior a 90 dias; e (iii) a plataforma digital oferece o “Airbnb for work”, que consiste na 

locação de imóveis para quem está viajando especificamente a trabalho.  

Desse modo, por intermédio do Airbnb, locador e locatário celebram contrato de locação 

de imóvel por prazo determinado, o que conduziria à conclusão de que sobre o negócio jurídico 

celebrado entre o proprietário de imóvel ocioso e a pessoa que queira usá-lo não se submete à 

tributação pelo ICMS nem pelo ISS. Não há, nessa hipótese, operação de circulação de 

mercadoria, especialmente porque não se verifica a transferência de titularidade de bem móvel, 

corpóreo e tangível posto no comércio. Também não se verifica prestação de serviço tributável, 

dado que não se configura fazer humano com conteúdo econômico em favor de terceiro nem se 

trata de atividade descrita em item ou subitem da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. 

 

8.1.3. Prestação de serviço 

 

A competência para instituir o ISS está prevista no art. 156, III, da CRFB/1988, que 

afirma a possibilidade de instituí-lo sobre “serviços de qualquer natureza, não compreendidos 

no art. 155, II, definidos em lei complementar”. O legislador municipal e distrital pode instituir 

o ISS sobre os serviços definidos em lei complementar, ressalvados os serviços de transporte 

interestaduais, intermunicipais e os serviços de comunicação. A definição de serviços da Lei 

 
228 Nesse sentido, Aires F. Barreto (2018, p. 296) afirma que: “Trata-se de contrato que tem por essência uma 
obrigação de dar. Resulta do acordo de vontades pelo qual o cedente (titular do imóvel) cede a terceiros (o 
cessionário) o direito de uso (e, eventualmente, de gozo) de certo espaço em bem imóvel, mediante remuneração 
(aluguel). 
Sendo a cessão de espaço em bem imóvel negócio jurídico que, diante da nossa ordem jurídica, configura obrigação 
de dar, segue-se, necessariamente, que jamais pode refletir ‘prestação de serviços’ (que só pode alcançar obrigações 
de fazer). Não há, pois, como subsumir a cessão de espaço em bem imóvel no conceito de serviço tributável, por 
via do ISS. Deveras, as normas do Direito Privado, que disciplinam a compostura e a natureza dos negócios 
jurídicos em geral e da cessão de espaço em bem imóvel em particular, impedem conclusão no sentido de que esse 
específico negócio jurídico integre a categoria de ‘prestação de serviço’.” 



323 
 

Complementar 116/2003 foi feita denotativamente, ou seja, por meio de exemplos elencados na 

Lista Anexa. 

O simples fato de estar na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 não significa que 

se está diante de um “serviço” tributável. É preciso que o item ou subitem listado seja, de fato, 

“serviço”, ou seja, enquadre-se na definição de “serviço”, segundo o texto constitucional, 

conforme analisado no tópico 7.1.3 deste trabalho. 

Como dito anteriormente, a expressão “de qualquer natureza”, contida no art. 156, III, 

da CRFB/1988, não é um “cheque em branco” conferido ao legislador infraconstitucional para 

que ele relacione as atividades que considera tributáveis pelo ISS. Ela não invalida a necessidade 

de que, para que seja tributável, deva enquadrar-se como “serviço”. 

Tradicionalmente, serviço pode ser definido como um fazer humano, em favor de 

terceiro, com conteúdo econômico, que reflita uma relação jurídica de Direito Privado. Na 

jurisprudência, a associação do “serviço” à obrigação de fazer demonstra a adoção de critério 

puramente jurídico. E esse critério, por mais que a ementa do RE 651.703 (ISS sobre planos de 

saúde) demonstre o contrário em sua ementa, continua sendo adotado. O que mudou foi a 

extensão do que se entende por “fazer”. No RE 603.136 (ISS sobre contratos de franquia), por 

exemplo, considerou-se a possibilidade de incidência do imposto sobre aquilo que não constitui 

“serviço”, dada a natureza híbrida desse contrato e a impossibilidade de segregação das 

atividades que constituem um fazer daquelas que não constituem. 

Não houve, portanto, mutação constitucional do conceito de “serviço”. Prossegue-se 

com a ideia de que o “serviço” decorre de uma obrigação de fazer e se caracteriza pela adoção 

desse critério jurídico e não econômico. Trata-se de um fazer humano. Isso não mudou e o STF 

sobreleva essa ideia, inclusive se considerado o voto do Ministro Dias Toffoli recentemente 

proferido na ADI 5.659. 

Desse modo, para que o serviço seja tributado, portanto, ele deve estar previsto na lei 

municipal ou distrital que tenha instituído o ISS e buscado fundamento de validade na 

CRFB/1988 e na Lei Complementar 116/03. Será inconstitucional a lei municipal que preveja 

em sua lista anexa aquilo que não se enquadre no conceito de serviço e ilegal a que preveja 

serviço que não esteja elencado na Lista Anexa à Lei Complementar 116/03. 

A prestação de serviço intermediada por plataforma digital de compartilhamento se 

refere ao negócio jurídico celebrado entre os usuários que foram por ela aproximados. Não se 
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trata do serviço prestado pelo marketplace a seus usuários. Essa questão pode ser assim 

esquematizada: 

 

 
 

Figura 34 – Tributação prestação de serviço 

 

Nos termos do art. 7º, da Lei Complementar 116/2003, a base de cálculo do ISS é “o 

preço do serviço”. E o preço do serviço de transporte não inclui o fee pago à plataforma digital 

pela intermediação por ela realizada. Nesse sentido, Aires F. Barreto (2018, p. 610) destaca que: 

 

Deve haver cautela na determinação do que seja preço do serviço, a fim de que não se 
considere como base de cálculo do ISS valores de terceiros. Essa cautela, mais se 
acentua, quando se trata de atividade cuja remuneração consiste numa comissão, como 
é o caso da de despachantes, de administração de imóveis, de empresas de trabalho 
temporário e de tantas outras, em relação às quais o preço do serviço limita-se ao valor 
das comissões auferidas. (BARRETO, 2018, p. 610) 

 

Esse também é o caso das plataformas digitais objeto deste estudo. Esses marketplaces 

firmam com seus usuários contrato de intermediação para que ela aproxime aqueles que tenham 

interesses complementares, ou seja, eles aproximam pessoas que pretendem disponibilizar bens 

ou serviços ociosos e de outras que queiram obtê-los. Por força desse contrato, os usuários 

pagam a elas fee. 

O contribuinte será o prestador do serviço, como previsto no art. 5º, da Lei 

Complementar 116/2003. O ponto mais relevante aqui é entender que a prestação de serviço 

analisada é aquela firmada entre as pessoas aproximadas pela plataforma digital e não por ela a 

seus usuários, o que será especificamente analisado no tópico 8.2 deste trabalho. No caso dos 
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marketplaces de transporte, por exemplo, o serviço de transporte é prestado pelo motorista em 

seu veículo ao passageiro tomador do serviço e não pela própria plataforma digital. O serviço 

por ela prestado é o de intermediação. 

Além disso, sendo considerado contribuinte do imposto, o prestador de serviço deverá 

inscrever-se no Município em que esteja estabelecido e emitir a Nota Fiscal Eletrônica de 

Serviço (NFS-e). No entanto, o prestador de serviço autônomo não está obrigado à emissão de 

NFSe. Se optar por emiti-la, para tanto, deverá estar inscrito no cadastro municipal de 

contribuintes e prestar algum dos serviços listados na legislação municipal. Os autônomos e 

profissionais liberais estão isentos do ISS no Município de São Paulo, por força da Lei 

Municipal 14.864/2008229. Para o Municípios que não tenham instituído a isenção do ISS para 

os profissionais autônomos, eles deverão recolher o imposto a cada prestação de serviço 

realizada. 

Caso o prestador seja constituído como MEI, também não há a obrigatoriedade da 

emissão de NFS-e quando o serviço for prestado para pessoa física, conforme art. 26, §6º, II, da 

Lei Complementar 123/2006, e no art. 106, II, a, 1, da Resolução CGSN 140/2018, podendo, 

no entanto, fazer a opção pela emissão do documento fiscal. Enquadrando-se como MEI, nos 

termos do art. 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, o ISS estará incluído entre os tributos 

recolhidos mensalmente em documento único de arrecadação, como determina o art. 13, VIII, 

da citada Lei Complementar. 

Retomando a análise das plataformas digitais relacionadas anteriormente, é 

inquestionável a incidência do ISS nos seguintes casos, em que se tem inequívoca prestação de 

serviço, prevista nos itens a seguir relacionados: (i) Make You: 6.01: Barbearia, cabeleireiros, 

manicuros, pedicuros e congêneres; (ii) Singu: Além do subitem 6.01, presta serviços descritos 

no subitem 6.02: Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres; e no subitem 6.03: 

Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. Nesses casos, conforme o art. 3º, caput, da Lei 

Complementar 116/2003: “O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador 

 
229 Art. 1º. Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, a partir de 1º de 
janeiro de 2009, os profissionais liberais e autônomos, que tenham inscrição como pessoa física no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários - CCM, quando prestarem os serviços descritos na lista do "caput" do art. 1º da Lei nº 
13.701, de 24 de dezembro de 2003, com as alterações posteriores, não se aplicando o benefício às cooperativas e 
sociedades uniprofissionais. 
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[...]”. 

Merece destaque o caso do Uber, Cabify, Lady Driver e 99 Pop. Essas hipóteses 

poderiam conduzir à conclusão de que se está diante de locação de bem móvel. Entretanto, há 

precedentes dessa natureza já firmados, no sentido de que a locação de veículo sem motorista 

não enseja a incidência nem do ISS nem do ICMS. Por outro lado, a locação de veículo 

acompanhada de motorista, determina a incidência do ISS, enquadrando-se no subitem 16.02 da 

Lista Anexa à Lei Complementar 116/03230. O tomador do serviço ao se conectar à plataforma 

digital, busca não apenas pelo veículo, mas também pelo motorista que lhe prestará serviço de 

transporte. Nesse caso, tem-se a incidência do ISS com fundamento no citado subitem 16.02. 

Apesar disso, vale notar o posicionamento do STF adotado em 1986, quando julgou o 

RE 107.363231. Nessa ocasião, firmou entendimento no sentido de que a cessão onerosa de 

motorista não desnatura o contrato de locação de bem móvel. Considerou, portanto, que o 

serviço é meramente acessório do contrato de locação e, por isso, não ensejaria a incidência do 

ISS. Apesar disso, esse não é o posicionamento que vem sendo adotado pelos Municípios 

brasileiros nem pelo Distrito Federal, que tem imposto a cobrança do ISS nesses casos. 

Nos termos do art. 3º, caput, da citada Lei Complementar, considera-se que o serviço 

será prestado no local do estabelecimento do prestador ou, na falta desse, no local do seu 

domicílio, onde o ISS será devido. Contudo, a prestação de serviço de transporte se enquadra 

em uma das exceções a essa regra, prevista no inciso XIX, desse artigo, que determina que o 

ISS será devido no local “do Município onde está sendo executado o transporte [...]”. Desse 

modo, impõe-se à plataforma digital o dever de verificar o serviço prestado dentro dos limites 

de cada Município de uma região metropolitana, por exemplo, para definir o montante do ISS 

devido para cada um deles. 

A Lei 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, define, em seu art. 4º, X, com redação dada pela Lei 13.640/2018, o transporte 

remunerado privado individual de passageiros como: “serviço remunerado de transporte de 

passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou 

 
230 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
231 ISS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MOVEL. MOTORISTAS CEDIDOS PELA LOCADORA. NÃO 
DESNATURA O CONTRATO DE LOCAÇÃO A CIRCUNSTÂNCIA DE A EMPRESA LOCADORA POR A 
DISPOSIÇÃO DA LOCATARIA MANOBRISTAS PARA O MELHOR APROVEITAMENTO DOS 
VEÍCULOS CEDIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (STF – 2ª Turma, RE 
107.363/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 01-08-1986 PP-12892  EMENT VOL-01426-02 PP-00388) 
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compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos 

ou outras plataformas de comunicação em rede”. Além disso, em seu art. 11-A, determina a 

competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal para regulamentar e fiscalizar esse 

serviço. Entre as diretrizes conferidas pela lei para a regulamentação do serviço, o art. 11-A, 

parágrafo único, I, destaca a “efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação 

do serviço”.  

Contudo, há a hipótese de a plataforma digital ligar passageiros a motoristas que 

prestarão serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, o que ensejará a incidência do 

ICMS, nos termos do art. 2º, II, da Lei Complementar 87/1996. O contribuinte do imposto, nesse 

caso, será o prestador do serviço, cadastrado na plataforma digital, caso preste serviço de 

transporte interestadual ou intermunicipal com habitualidade, segundo o art. 4º, da citada Lei 

Complementar. Enquadrando-se como MEI, como definido no art. 18-A, §1º, da Lei 

Complementar 123/2006, o ICMS estará incluído entre os tributos recolhidos mensalmente em 

documento único de arrecadação, como determina o art. 13, VII, da Lei Complementar citada.  

Entretanto, vale destacar que não somente o cadastro na plataforma é suficiente para 

identificá-lo como contribuinte do ICMS. É necessário que ele realize transportes interestaduais 

ou intermunicipais com habitualidade. Se ele prestar apenas serviço de transporte dentro dos 

limites do Município ou transporte interestadual ou intermunicipal sem habitualidade, não 

deverá ser considerado contribuinte do imposto. 

A regra parece clara, mas quando se analisa situações como aquela do motorista que vai 

diariamente de São Paulo a Guarulhos ou de Belo Horizonte a Confins ou ainda de Recife a 

Jaboatão dos Guararapes para levar o passageiro encontrado por intermédio da plataforma 

digital ao aeroporto, percebe-se que “habitualidade” é termo vago, impreciso e que demanda 

maiores considerações a respeito. Esse serviço deveria ser prestado diariamente, semanalmente, 

mensalmente ou essas prestações deveriam corresponder a maior parte da receita gerada pelo 

prestador? Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2015a, p. 801) afirma que:   

 

Por “habitual” devemos considerar aquilo que não é esporádico, anormal, atípico, ou 
se quisermos utilizar linguagem afirmativa, aquilo que se repete, que tem constância, 
que se renova, assim no tempo, que no estilo. Costumamos chamar de habitualidade a 
reiteração de certo comportamento, a celebração iterativa de atos, de tal forma que 
mesmo considerados isoladamente pressupõem outros, que o antecedam ou que lhe 
sejam posteriores. É óbvio que um único ato ou dois ou três, soltos num período 
tomado por referência, podem não expressar “habitualidade”. Contudo, não há negar-



328 
 

se que um ato singelo, pode, perfeitamente, caracterizar uma cadeia, da qual aparece 
como o primeiro. O ato habitual, muitas vezes, traz consigo a marca da reiteração, o 
timbre repetitivo. É exemplo vivo a primeira venda efetuada por comerciante que 
acaba de inaugurar suas instalações comerciais e inicia suas atividades. Se o 
considerarmos, mesmo isoladamente, haveremos de sentir que se trata de ato habitual, 
que se repetirá com frequência, ainda que não tenhamos notícia do segundo nem do 
terceiro ou do quarto. Tem vocação iterativa, tende a repetir-se, indefinidamente. 
(CARVALHO, 2015a, p. 801)  

 

A ideia de “habitualidade” está ligada ao volume suficiente para definirá o intuito 

comercial. É a reiteração, continuidade e frequência que a caracterizará. Por isso, verificar-se-á 

a habitualidade a depender do número de viagens interestaduais ou intermunicipais realizadas 

pelo motorista. 

O ICMS, nesse caso, será devido ao Estado em que tenha início a prestação do serviço, 

nos termos do art. 11, II, a, da Lei Complementar 87/1996. É, portanto, irrelevante verificar o 

domicílio do tomador ou do prestador do serviço. 

Não há disposições legais específicas sobre isenções concedidas às prestações de serviço 

de transporte interestaduais ou intermunicipais. No entanto, o Convênio ICMS 99/1989232  

autoriza a concessão do benefício pelos Estados e pelo Distrito Federal às prestações desse 

serviço por táxis. Isso poderia representar inspiração para encerrar a discussão a respeito da 

incidência do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal por 

motoristas cadastrados em plataformas digitais de compartilhamento. 

Ainda entre os modelos de negócio que objetivam a celebração do negócio jurídico de 

prestação de serviço pelas pessoas aproximadas pela plataforma digital, tem-se o BlaBlaCar, 

que conecta pessoas que querem dar carona e outras que buscam por caronas. A reserva da 

carona é feita na plataforma, mediante pagamento de determinado valor denominado “passe” e 

que se caracteriza como o fee cobrado por ela pela intermediação realizada. Pelo serviço de 

transporte, efetua o pagamento diretamente ao motorista. Nesse caso, analisando a consistência 

material do negócio jurídico, tem-se o fluxo de pagamentos externos. Isso não invalida as 

conclusões anteriormente firmadas: Em se tratando de serviço que se enquadra no conceito de 

“serviço” tributável e estando listado no subitem 16.02, da Lista Anexa à Lei Complementar 

 
232 Cláusula primeira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a: 
I - conceder isenção do ICMS às prestações de serviços de transporte rodoviário de passageiros, realizadas por 
veículos registrados na categoria de aluguel (táxi); 
II - conceder dispensa do recolhimento do imposto devido em operações referidas nesta Cláusula até a data da 
entrada em vigor deste Convênio. 
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116/2003, ele será tributado se seu prestador se enquadrar como contribuinte do ISS, ou seja, se 

oferecer as caronas com habitualidade. 

Ainda que fora do contexto da economia compartilhada, por não se tratar de modelo P2P, 

a Buser merece aqui algumas considerações. Ela conecta empresas de transporte com veículos 

e motoristas dela empregados com capacidade ociosa e passageiros que buscam por esse serviço 

com preços mais acessíveis. Nesse caso, não há dúvidas de que essas empresas de transporte 

rodoviário com capacidade ociosa são contribuintes do ICMS, nos termos do art. 4º, da Lei 

Complementar 87/1996, por prestarem serviço de transporte interestadual e intermunicipal com 

habitualidade. Essas empresas devem ser tributadas pelo ICMS, por força do que determina o 

art. 2º, II, da citada Lei Complementar. 

Todavia, na Resposta à Consulta 22231/2020, de 04/11/2020, a Secretaria de Estado de 

Fazenda de São Paulo entendeu que, nesse caso, o marketplace não presta a seus usuários 

serviço de intermediação, mas realiza a subcontratação de serviço de transporte233. A Secretaria 

de Estado de Fazenda concluiu que: “[...] a prestação habitual do serviço de transporte 

intermunicipal e interestadual iniciado no estado de São Paulo, contratada por meio de 

plataforma eletrônica, na forma descrita nesta consulta, configura hipótese de incidência do 

ICMS”. Por essa razão, a plataforma digital deveria se inscrever no cadastro de contribuintes do 

Estado e cumprir todos os deveres instrumentais determinados pela legislação paulista. 

Esse posicionamento despreza completamente o funcionamento do modelo de negócio 

que, inclusive, muito se assemelha aos modelos de transporte individual de passageiros, como 

Uber, Cabify, Lady Driver e 99 Pop. As razões pelas quais a prestação de serviço de 

intermediação foi desconsiderada são justamente o que a caracterizam. Realmente o contrato de 

transporte é celebrado pelos usuários aproximados pela plataforma digital num segundo 

momento, após a intermediação por ela realizada. Conforme ressaltado em outas páginas deste 

trabalho, o negócio jurídico entre as pessoas que foram aproximadas pela plataforma digital será 

celebrado após ocorrer essa aproximação. 

Ademais, o processamento de todo o pagamento pode ser realizado pela própria 

 
233 Vale destacar trecho da Resposta à Consulta mencionada: “20. A configuração do serviço descrito pela 
Consulente aponta justamente para esse instituto, com a existência de dois vínculos jurídicos distintos, cujo 
conteúdo, em ambos os casos, se resume à prestação de um serviço de transporte: um, formado entre cada cliente 
e o titular da plataforma eletrônica; e outro, formado entre este e o prestador do serviço de fretamento de transporte 
de passageiros (subcontratação)”. 
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plataforma digital ou ela poderá contratar um intermediador de pagamentos como Ebanx, Stone, 

Paypal e Pagseguro. Isso não descaracteriza o serviço de intermediação prestado pelo 

marketplace a seus usuários. Deve apenas demonstrar que a responsabilidade pelo pagamento 

do tributo devido e não recolhido, em decorrência daquele negócio jurídico firmado entre as 

pessoas que foram aproximadas pela plataforma, não deve ser a ela atribuída com fundamento 

na intermediação do pagamento se ela não a realizar. O marketplace somente é capaz de 

apresentar as informações de que disponha sobre as transações realizadas entre seus usuários. 

No compartilhamento de serviços em geral, realizado pelas “experiências únicas e 

autênticas” do Airbnb, a identificação do subitem da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 

em que se enquadra dependerá da natureza do serviço prestado. Eles consistem em atividades 

guiadas por anfitriões locais, relacionadas à culinária, animais, aventuras e que podem consistir 

em aulas teóricas e práticas, passeios guiados, fotografias, degustações de comidas e bebidas 

locais etc. Por essa razão, torna-se muito difícil relacioná-los aqui. Porém, pode-se afirmar que 

serão tributados pelo ISS se o serviço se enquadrar no conceito de “serviço” tributável, estiver 

listado na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 e se seu prestador prestá-los com 

habitualidade, ou seja, se ele se enquadrar como contribuinte do ISS. 

O Dineer for Friends é plataforma que busca pessoas que queiram contratar almoço ou 

jantar feito por anfitriões e que servem seus pratos em suas casas. Ainda que entregassem os 

alimentos preparados no local indicado, não se verificam fatos que se subsumam à hipótese de 

incidência do ICMS. Trata-se de atividade com conteúdo econômico, desempenhada sem 

vínculo de subordinação, mediante remuneração e sob regime jurídico de Direito Privado, 

enquadrando-se na definição de serviço tributável. Além disso, não se identifica a hipótese 

prevista no art. 2º, I, da Lei Complementar 87/1996, que se refere ao fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, o que não ocorre 

no caso. 

 

8.1.4. Permuta ou troca de bens e serviços 

 

Há ainda marketplaces que amparados na ideia de compartilhamento promovem trocas 

de bens e serviços de várias espécies. Ocorre que nesse modelo de negócio, não se verifica 

capacidade contributiva nas operações realizadas pelas pessoas que foram por ele aproximadas, 
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por não haver a mensuração em dinheiro dos valores correlatos aos bens e serviços permutados. 

Troca-se um bem por outro ou um serviço por outro, sem que se faça a mensuração econômica 

de cada um desses bens ou serviços. Por conseguinte, não há base tributável a ensejar a 

incidência de quaisquer dos impostos sobre o consumo em modelos de negócios como o 

Livralivro. 

Embora a permuta e a compra e venda se assemelhem, não se pode conferir a elas os 

mesmos efeitos tributários, porque são institutos jurídicos diferentes. Na compra e venda, o bem 

é adquirido em troca de uma quantia em dinheiro, havendo a mensuração econômica da 

operação. Na permuta, a troca de um bem ou de um serviço por outro não é avaliada 

economicamente. 

No âmbito do Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF), o art. 128, §4º, do Decreto 

9.580/2018 (RIR/2018), determina que na: “Na apuração do ganho de capital, serão 

consideradas as operações que importem a alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou a 

cessão ou a promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como: II – permuta”. O 

dispositivo inclui a permuta entre as operações que importam alienação de bens. Por outro lado, 

o art. 132, do citado Decreto, prevê a exclusão da determinação do ganho de capital da: “[...] 

permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem recebimento 

de parcela complementar em dinheiro”. O dispositivo demonstra o reconhecimento de que a 

troca de um bem por outro sem o recebimento de valor complementar em dinheiro não enseja a 

tributação pelo IRPF, justamente por essa operação não demonstrar capacidade contributiva. 

Esse entendimento é reiterado pelo fato de que o §2º, do referido artigo, prevê que em caso de 

permuta com recebimento de torna, ou seja, de valor complementar em dinheiro, o IRPF 

somente incidirá sobre a torna, considerado como sendo o valor da alienação, conforme 

determina o art. 134, §3º, do Decreto 9.580/2018. 

Desse modo, a permuta não se assemelha a duas operações de compra e venda 

consecutivas com a alteração na segunda dos polos ativo e passivo identificados na primeira. 

Contudo, ainda que assim se entenda, não havendo a monetização dessas operações, qual seria 

a base de cálculo aplicável para apuração do ICMS incidente? Qual seria o preço praticado? 

A solução no contexto da economia compartilhada parece simples. As pessoas unidas 

pela plataforma digital para trocarem bens ou serviços não são contribuintes do imposto, por 

não realizarem com habitualidade operações de circulação de mercadoria, nos termos do art. 4º, 
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da Lei Complementar 87/1996. Por outro lado, o MEI poderá efetuar permutas por intermédio 

da plataforma digital. Caso o Fisco entenda que a permuta se equipara à compra e venda para 

fins tributários, o ICMS por ela devido estará incluído entre os tributos recolhidos mensalmente 

em documento único de arrecadação, como determina o art. 13, VII, da Lei Complementar 

citada. 

Reitere-se que a permuta não gera manifestação de riqueza para aqueles que a realizam, 

por não haver a avaliação econômica do negócio firmado. Por essa razão, não deverá haver 

efeitos tributários pela ausência de capacidade contributiva. 

 

8.1.5. Comodato 

 

O comodato é contrato firmado para que se faça a cessão gratuita de um bem móvel ou 

imóvel para que seja usado e posteriormente devolvido em sua individualidade. Ele se 

caracteriza pela: (i) a gratuidade; (ii) a não-fungibilidade do bem emprestado e, portanto, a não-

consumibilidade desse bem, o que o afasta da ideia de mútuo; e (iii) a temporariedade. 

 Justamente por se tratar de uma espécie de empréstimo gratuito, não há base tributável 

para incidência de qualquer tributo. 

Destaque-se que o comodato não constitui operação de circulação de mercadoria, porque 

não há a transferência da titularidade do bem. Além da ausência de circulação, o objeto da 

avença não se identifica como mercadoria, ou seja, não se trata de bem móvel, corpóreo e 

tangível, posto no comércio. A impossibilidade de o imposto incidir sobre operações de 

comodato é objeto do Enunciado de Súmula 573 do STF234, ao julgar a saída física de máquinas 

a esse título. 

Além da ausência de base tributável, a análise da natureza do negócio jurídico demonstra 

que ele não se enquadra no critério material da regra-matriz de incidência do ICMS nem do ISS. 

Nesse sentido, Aires F. Barreto (2018, p. 425) afirmou que:  

 

Comodato (assim como a locação de coisa) dá origem a uma obrigação de dar, 
enquanto a prestação de serviços configura obrigação de fazer. E se as duas espécies 
são inconfundíveis, já se vê não ser possível pretender a incidência de ISS nem de 

 
234 Enunciado de Súmula Vinculante 573. Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a 
saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. 
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ICMS sobre obrigação de dar, porque a prestação de serviços tem por traço indelével 
“um fazer para terceiros”. (BARRETO, 2018, p. 425) 

 

O Tem Açúcar apenas promove o encontro das pessoas que possuem bens com 

capacidade ociosa e outras, que queiram usá-los. Os usuários se cadastram, anunciam o bem em 

que tenham interesse e a plataforma os conecta a outros que possam emprestá-los. Eles 

celebrarão contrato de comodato especificando todos os termos, inclusive o prazo de duração 

do contrato, um de seus requisitos essenciais. Posteriormente, os usuários avaliam a experiência 

na plataforma digital. 

O negócio jurídico firmado entre os usuários do Tem Açúcar tem a natureza de 

comodato, empréstimo gratuito de bem móvel, fungível e ocioso àquele que queira usá-lo, por 

prazo determinado. Desse modo, não se submete à tributação o negócio jurídico celebrado entre 

os usuários da plataforma digital. 

 

8.1.6. Cessão de direitos ou licenciamento 

 

 A plataforma digital de compartilhamento pode promover o encontro de uma pessoa que 

queria disponibilizar direitos sobre bens intangíveis ou licenciá-los e de outra pessoa que queira 

obtê-lo. Desse modo, os usuários do marketplace celebram contrato de cessão de direitos ou de 

licenciamento que tenha por objeto esses bens intangíveis. 

 Conforma anotado no tópico 5.2.2.6 deste trabalho, o contrato de cessão se caracteriza 

pela transferência, em caráter exclusivo e não temporário, de parcela ou de todos os direitos 

patrimoniais do autor em favor do cessionário, podendo ser ela total, ou seja, de todos os direitos 

patrimoniais do autor, ou parcial, abarcando apenas alguns desses direitos 

A licença, por sua vez, é composta pela autorização para que o licenciado utilize ou 

explore o bem imaterial sob determinadas condições, permanecendo com o licenciante a 

propriedade intelectual de todos os direitos patrimoniais do bem intangível. A licença pode ser 

concedida: (i) para comercialização; (ii) para desenvolvimento; ou (iii) de uso. 

O software, definido no art. 1º, da Lei 9.609/1998, é o bem intangível objeto de cessão 

de direito e de licenciamento por excelência. Ele é um suporte lógico, uma sequência de 

instruções a serem executadas, que determina o funcionamento de hardwares. Conforme citado 

anteriormente, são espécies de software os jogos de videogame, navegadores de internet, 
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processadores de textos e planilhas, central multimídia de veículos, elevadores, smart TVs, 

dentre outros. 

As plataformas digitais, objeto deste trabalho, são softwares que promovem o encontro 

de pessoas que dispõem de bens e serviços com capacidade ociosa e que queiram disponibilizá-

los e outras que desejem obtê-los. E, por meio delas, é possível compartilhar bens intangíveis 

como algumas dessas espécies de software, como se ocorre no Apoia-se e no Trocajogo. 

Esses exemplos são bastante importantes para compreender a dimensão do que se fala e 

a importância do estudo do tema que ganhou ainda mais destaque com a retomada do julgamento 

da ADI 1.945 em conjunto com a ADI 5.659. No voto do Ministro Dias Toffoli, discutiu-se a 

incidência do ISS sobre essas operações, mesmo não sendo o tributo objeto da discussão posta. 

Ele destacou que no voto proferido na ADI 5.659, de que é relator, que sobre as 

operações com software devem incidir única e exclusivamente o ISS, conforme previsto no 

subitem 1.05, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. Afirmou ainda que, para 

solucionar a questão, é preciso notar que a CRFB/1988 não restringe a competência do Estado 

e do Distrito Federal para tributar, por meio do ICMS, as operações com bens corpóreos postos 

no comércio, nem a competência dos Municípios e do Distrito Federal para tributar pelo ISS 

apenas as operações com bens incorpóreos. 

Desse modo, o Ministro Dias Toffoli entendeu que se o serviço estiver listado em lei 

complementar entre aqueles tributáveis pelo ISS, isso, por si só, atrai a incidência do imposto 

sobre o valor total da operação e afasta a incidência do ICMS. No caso, o subitem 1.05 da Lista 

Anexa à Lei Complementar 116/2003 traz o “licenciamento ou cessão de uso de programas de 

computador” entre os serviços tributáveis pelo ISS. Além disso, outro ponto que corroboraria a 

tributação das operações com software pelo ISS seria o fato de que sua elaboração decorreria de 

um fazer humano. Por fim, entendeu que a Lei 9.609/1998 estabelece que o uso do software será 

objeto de contrato de licença. Inexistindo tal instrumento, prevaleceria “[...] o documento fiscal 

relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para a comprovação da regularidade de 

seu uso”. 

Esses fundamentos foram analisados no tópico 7.1.3.3.9 deste trabalho e aqui serão 

apenas repassadas suscintamente: (i) O fato de estar listado na Lista Anexa à Lei Complementar 

116/2003 não garante se tratar de um “serviço” tributável pelo ISS. Por essa razão, vários itens 

e subitens da Lista Anexa já tiveram sua constitucionalidade questionada; (ii) Os contratos de 
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cessão de direito e licença são especificamente regulados pela Lei 9.609/1998 e tem objetos 

distintos que não se confundem com a prestação de serviço. O critério material da regra-matriz 

de incidência do ISS é “prestar serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar”. 

Assim, os negócios jurídicos anteriormente citados não determinam a incidência do ISS, porque 

o imposto não incide sobre “ceder direitos sobre o software” nem sobre “licenciar software”. 

Não há, nessa hipótese, “serviço” tributável; (iii) o fato de não ter sido apresentado o 

instrumento pelo qual foi firmada a cessão de direitos ou a licença não faz com que a NFe 

emitida o substitua e se entenda que se trata de uma prestação de serviço. A inexistência do 

instrumento específico não desnatura a relação jurídica firmada nem a transforma em prestação 

de serviço. 

Reitere-se que o negócio jurídico celebrado sob a forma “cessão de direitos” não se 

confunde com a licença. São figuras contratuais distintas. Na primeira, há a transferência em 

caráter exclusivo e não temporário de parte ou de todos os direitos patrimoniais do autor do bem 

intangível em favor do cessionário. Na licença, por outro lado, confere-se autorização para que 

o licenciado possa utilizar ou explorar o bem intangível. 

Apesar dessa distinção, essas duas espécies contratuais possuem algo em comum: Não 

se enquadram no conceito de prestação de serviço tributável pelo ISS, de operação de circulação 

de mercadoria para o ICMS nem de operação com produto industrializado para a incidência do 

IPI. 

Não se verifica na cessão de direitos nem no licenciamento um fazer humano em favor 

de terceiro com contraprestação econômica e sob regime de Direito Privado. Não há, portanto, 

a subsunção ao critério material da regra-matriz de incidência do ISS. 

Também, a despeito das tentativas feitas pelo Convênio ICMS 106/2017 e pela Decisão 

Normativa CAT 4, de 20/09/2017, proferida pelo Estado de São Paulo, o software, enquanto 

bem intangível, objeto desses negócios jurídicos, não se enquadra no conceito de “mercadoria”. 

Ele não pode ser considerado bem móvel, corpóreo, tangível, posto no comércio. Por essa razão, 

a cessão de direitos nem o licenciamento ensejariam a incidência do ICMS. 

Por fim, esses negócios jurídicos não se confundem com as operações com produtos 

industrializados e não podem ser tributadas pelo IPI. Essas operações com produtos 

industrializados que desafiam a incidência do imposto têm, normalmente, a natureza de 
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operação de industrialização seguida de uma operação mercantil, ou seja, de uma compra e 

venda, com o que a cessão de direitos e o licenciamento não se confundem. 

O Apoia.se objetiva ligar pessoas que querem divulgar bens intangíveis a outras que 

queiram a eles ter acesso. Está ligado aos ideais de sustentabilidade do ponto de vista financeiro, 

porque estimula a liberdade criativa e conecta usuários de todo o mundo. 

Outro modelo de negócio de compartilhamento de bens intangíveis é o Trocajogo, em 

que, por meio de contrato de permuta ou troca, permite que as pessoas troquem jogos de 

videogame. O objeto do compartilhamento, nesse caso, não é a mídia física, mas o jogo nela 

contido, ou seja, o software. Por essa razão, há aqui a transferência de uma pessoa a outra da 

licença de uso do jogo, ou seja, do direito de utilizá-lo, explorando suas funcionalidades. 

Conforme analisado no tópico 8.1.4 deste trabalho, a celebração do contrato de permuta 

pelos usuários do Trocajogo não gera manifestação de riqueza para aqueles que a realizam por 

não ser os itens avaliados economicamente. Por conseguinte, não há efeitos tributários. 

Ademais, nesses modelos de negócio, os negócios jurídicos celebrados entre os usuários 

dessas plataformas digitais que têm por objeto bens intangíveis, sob a forma de cessão de direitos 

ou licenciamento, não há a incidência do IPI, do ICMS nem do ISS. 

Mais uma vez, nem tudo deve ser tributado. Somente tributa-se os fatos que se 

subsumam a hipóteses de incidência tributárias. Não se pode querer fazer com que um fato 

“caiba” numa hipótese a que ele não se amolda somente para encontrar um tributo que possa 

gravá-lo. 

 

8.1.7. Mandato 

 

A Rappi firma com o usuário da plataforma digital contrato atípico ou inominado de 

intermediação para que ela o aproxime do mandatário, com quem celebrará contrato de mandato, 

previsto no art. 653, do Código Civil. Desse modo, determina a concessão de poderes de uma 

pessoa a outra para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses e tem por instrumento 

a procuração. Esse contrato unilateral confere ao mandatário poderes para celebrar contrato de 

compra e de prestação de serviço com os fornecedores cadastrados na plataforma digital. 

Esse caso deve ser esquematizado para que se possa discernir as relações jurídicas nele 

firmadas: 
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Figura 36 – Tributação e o mandato no modelo Rappi 

 

A Rappi celebra com o usuário contrato de intermediação. Ele paga, pela intermediação, 

um percentual sobre o valor da transação contratada para que sejam conectados ao mandatário, 

que celebra com o usuário (mandante) contrato de mandato. Já com o fornecedor, o mandatário 

firma contrato de compra e venda ou prestação de serviços conforme os poderes que lhe foram 

conferidos. O pagamento pela compra e venda ou prestação de serviços, acrescido do frete, é 

feito à plataforma que repassa ao mandatário o valor a ele referente. 

A tributação incidente sobre o negócio jurídico de intermediação firmado entre usuários 

e a plataforma digital será especificamente analisado no tópico 8.2 deste trabalho. 

O contrato de compra e venda firmado entre fornecedor e mandatário será tributado pelo 

ICMS se refletir negócio jurídico que determine a mudança de titularidade de bem móvel 

corpóreo posto no comércio e se o fornecedor se enquadrar como contribuinte do imposto, nos 

termos do art. 4º, da Lei Complementar 87/1996. 

A constituição societária do fornecedor contribuinte do imposto determinará a sua forma 

de recolhimento. Em geral, os contribuintes emitem a NFe para documentar as vendas por ele 

efetuadas e recolhem o ICMS incidente mensalmente, para o Estado em que estiver estabelecido 

e inscrito, e a cada operação, em relação ao ICMS devido para outros Estados em operações 

interestaduais com ou sem substituição tributária. 

Para o contribuinte que tenha optado pelo SIMPLES NACIONAL ou que seja 

constituído como MEI, o recolhimento do ICMS será feito em guia unificada de arrecadação, 
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observando o regime jurídico específico aplicável, previsto na Lei Complementar 123/2006, 

editada com fundamento no art. 146, III, d, da CRFB/1988. 

Os optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão documentar suas vendas por meio de 

NFe. Já o MEI, nas vendas para contribuinte do ICMS, deverá emitir NFe avulsa, mas está 

dispensado da emissão do documento fiscal se a venda for feita para consumidor final ou se o 

adquirente emitir NFe de entrada ao receber a mercadoria, conforme determina o art. 106, II, a, 

da Resolução CGSN 140/2018. 

Já o contrato de prestação de serviço celebrado entre o fornecedor e o mandatário será 

tributado pelo ISS se tiver como objeto um fazer humano em favor de terceiro com conteúdo 

econômico e sob o regime de Direito Privado e que esteja descrito na Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003. Sendo considerado contribuinte do imposto, o prestador de serviço 

deverá inscrever-se no Município em que esteja estabelecido e emitir a NFS-e. Todavia, o 

prestador de serviço autônomo não está obrigado à emissão de NFSe. Se optar por emiti-la, 

deverá se inscrever no cadastro municipal de contribuintes e prestar algum dos serviços listados 

na legislação municipal, para que seja considerado contribuinte do imposto. Reitere-se que os 

autônomos e profissionais liberais estão isentos do ISS no Município de São Paulo, por força da 

Lei Municipal 14.864/2008. Para o Municípios que não tenham instituído a isenção do ISS para 

os profissionais autônomos, eles deverão recolher o imposto a cada prestação de serviço 

realizada. 

Por fim, o contrato de mandato celebrado entre o consumidor e o mandatário tem por 

objeto a prestação de serviço por este para que firme contratos de compra e venda ou de 

prestação de outros serviços em nome do consumidor. Poder-se-ia argumentar que o mandatário 

exercerá um fazer humano em favor do consumidor (mandante) com conteúdo econômico e em 

regime de Direito Privado e que, nesse caso, o mandato poderia se enquadrar no subitem 10.02, 

da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003235. No entanto, ele é apenas meio para a 

celebração daqueles contratos de compra e venda e de prestação de serviço em nome do 

mandante. Por essa razão, essa relação jurídica especificamente considerada não deve ser 

gravada pelo ISS. 

Nesse sentido, vale destacar o entendimento de Ricardo Anderle (2016, p. 162): 

 
235 10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 
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Casos há em que a Lista de Serviços da LC n. 116/03 determina a incidência do 
imposto municipal sobre atividades que podem constituir a “atividade-meio” de 
negócios jurídicos que promovem a circulação de bens ou a saída de produtos 
industrializados, de forma que, não representando essa “atividade-meio” um negócio 
jurídico em si mesmo, mas apenas uma etapa para a realização de outro, a incidência 
de ISS deve ser afastada. 
Nessa linha, o ISS só pode incidir sobre a “atividade-fim”, e os Municípios que elegem 
a atividade-meio como serviço tributável pelo ISS invadem flagrantemente o campo 
de incidência dos Estados. (ANDERLE, 2016, p. 162-163) 

 

Além disso, o contrato de mandato tem a natureza gratuita, não revelando base tributável, 

e, reitere-se, não se confunde com aqueles outros negócios jurídicos celebrados pelo mandatário 

em nome do mandante. Desse modo, o exercício do mandato pelo mandatário é apenas 

atividade-meio para a celebração do contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, não 

podendo, por essa razão, ser gravado pelo ISS. 

 

8.1.8. Os contratos mistos 

 

Os contratos mistos são aqueles em que os contratantes combinam elementos de outras 

espécies contratuais para criar um contrato que melhor reflita o negócio jurídico que pretendem 

celebrar. Essa espécie contratual pode prever uma compra e venda associada a uma prestação 

de serviço, uma prestação de serviço com o fornecimento de bens, uma prestação de serviço 

com uma locação etc. Eles podem ainda combinar elementos de contratos tipicamente previstos 

pela legislação com outros atípicos. 

A legislação brasileira já prevê algumas hipóteses, como o fornecimento de mercadorias 

com prestação de serviço. Em regra, se estiver previsto na Lei Complementar 116/2003, será 

tributado pelo ISS. Se não estiver, por força do art. 2º, IV, da Lei Complementar 87/1996236, 

incidirá o ICMS. 

No entanto, a doutrina e a jurisprudência comumente utilizam critérios como o da 

preponderância e o da atividade-meio versus atividade-fim para definir a tributação incidente 

nessas operações. Aqui mesmo, na análise da tributação do negócio jurídico firmado entre 

 
236 Art. 2° O imposto incide sobre: [...] 
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos 
Municípios; 
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consumidor e mandatário no modelo Rappi, que tem a natureza de mandato, firmou-se o 

entendimento pela impossibilidade de tributação desse negócio jurídico pelo ISS, dado que o 

mandato é meio para a celebração de contratos como compra e venda e prestação de serviço. 

A utilização desses critérios se dá, porque apesar de a distinção entre a hipótese de 

incidência do IPI, do ICMS e do ISS ser clara, quando o fato é posto sob análise, pode revelar 

dificuldades para subsumi-lo a elas. Na realização de operação com produto industrializado, 

pode haver um fazer humano que a anteceda, além de certamente haver uma operação mercantil 

que a finaliza. Além disso, nem sempre a distinção entre obrigação e dar e obrigação de fazer, 

que se baseia em critério jurídico, é suficiente para determinar a incidência do ISS e do ICMS. 

A entrega de mercadoria pode pressupor um fazer e a prestação de serviço resulta, em geral, 

num bem a ser entregue àquela que a contrata. A dificuldade fica aqui demonstrada, ainda que 

os exemplos citados sejam bastante simples e reduzam a complexidade da questão. 

Eleito o critério da preponderância, avalia-se o que se destaca na operação: (i) a operação 

mercantil que tenha por objeto produto industrializado, conforme definido no art. 4º, do Decreto 

7.212/2010; (ii) o negócio jurídico que tenha por objeto bem móvel, corpóreo e tangível posto 

no comércio; (iii) o fazer humano em favor de terceiro com conteúdo econômico e que se 

submeta a regime de Direito Privado, que pode resultar num bem especificamente produzido 

para o tomador do serviço. 

Num dos marketplaces examinados, o critério da preponderância pode ser aplicado. Por 

intermédio do Bn Boats, os proprietários divulgam a disponibilidade de suas embarcações, 

negociam as condições do contrato e celebram a locação, em que são incluídos o valor do 

combustível e o marinheiro. Trata-se, portanto, de contrato misto que inclui a prestação de 

serviço do marinheiro e o fornecimento de combustível, mas em que prepondera a locação. 

Nesse contexto, merece destaque outro critério muito utilizado especialmente para 

distinguir quando incide o ICMS e quando o negócio jurídico será gravado pelo ISS: atividade-

meio versus atividade-fim. Por meio dele, investiga-se profundamente o negócio jurídico 

celebrado para que se possa compreender se a atividade em análise é ou não veículo para a 

realização de outra mais relevante para a o resultado que se espera da avença. Por outro olhar, 

pode-se dar enfoque à finalidade da celebração do contrato para que, a partir disso, tenha-se em 

vista qual é a prestação-fim e para que ela possa ser separada das atividades-meio para a sua 
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consecução. Verificado que a atividade-fim está mais relacionada a um fazer, ter-se-á a 

incidência do ISS. Por outro lado, se ela se assemelhar a uma obrigação de dar, incidirá o ICMS. 

Por isso, Ricardo Anderle (2016, p. 167) afirma que: “O critério atividade-meio’ e 

‘atividade-fim’, em rigor, que mais se revela como um subcritério da distinção ente obrigação 

de fazer e obrigação de dar do que um novo critério”. Esse desdobramento do critério jurídico 

obrigação de dar versus obrigação de fazer pode solucionar inúmeras questões. 

No entanto, há aquelas em que se pode dissociar as atividades exercidas para que sejam 

tributadas separadamente. Compete notar que na hipótese de ser vendida a mercadoria e a 

prestação de serviço de instalação, prevista no subitem 14.06, da Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/03237, e se esses valores forem adequadamente segregados em documentos 

fiscais distintos (NFe e NFSe), é possível entender pela incidência do ICMS sobre o preço da 

mercadoria e do ISS sobre a prestação de serviço de instalação. Ressalte-se que esse 

posicionamento não se aplica na hipótese de o vendedor se comprometer a entregar a mercadoria 

montada, como ocorre no Estado de São Paulo, que prevê a inclusão do serviço na base de 

cálculo do imposto, no art. 37, §1º, 5, do RICMS/SP238. Desse modo, para evitar a tributação do 

serviço de instalação e montagem por meio do ICMS, ele deve ser fornecido e contratado 

diretamente com o terceiro que o executará. 

Isso não gera efeitos relevantes verificado o fato de que no contexto da economia 

compartilhada, as operações ocorridas são P2P. Vendedores e compradores poderão ser pessoas 

físicas ou se enquadrar como MEI, definido no art. 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006. 

A regra posta para a venda de mercadoria com instalação somente seria aplicável no caso de 

venda de determinando bem de MEI para outro MEI ou realizada por vendedor MEI que opta 

pela emissão da NFe. Nesse caso, haveria a possibilidade de o vendedor documentar 

separadamente a compra e venda e o serviço de instalação, conforme explicado anteriormente. 

 
237 14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, 
prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 
238 Art. 37. Ressalvados os casos expressamente previstos, a base de cálculo do imposto nas hipóteses do artigo 2º 
é: [...] 
§ 1º - Incluem-se na base de cálculo: [...] 
5 - a importância cobrada a título de montagem e instalação, nas operações com máquina, aparelho, equipamento, 
conjunto industrial e outro produto, de qualquer natureza, quando o estabelecimento remetente ou outro do mesmo 
titular tenha assumido contratualmente a obrigação de entregá-lo montado para uso, observado o disposto no artigo 
126. 
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Há ainda contratos mistos que ensejam obrigações absolutamente dissociáveis. Entre os 

modelos de negócio examinados, destaca-se aquele firmado pelos usuários prestadores de 

serviço com a plataforma digital Singu. Além de aproximar prestadores e tomadores de serviços 

de beleza, a Singu presta serviço de seleção e treinamento dos prestadores nela cadastrados. 

Nessa hipótese, o marketplace se configura como prestador do serviço descrito nos subitens 

8.02239 e 17.04240, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, serviços estes que não se 

confundem com a intermediação realizada pela plataforma digital que promove o encontro de 

pessoas que pretendem obter os serviços de beleza e outras que desejam prestá-los. 

Essa conclusão não se aplica no caso de a plataforma digital não segregar os valores 

relativos à prestação de serviço de seleção e treinamento dos prestadores nela cadastrados e à 

intermediação. Se o marketplace efetuar a cobrança do fee dos seus usuários sem discriminar 

exatamente o valor relativo à intermediação e aquele atribuído aos serviços descritos nos 

subitens 8.02 e 17.04, da Lista Anexa, os serviços de seleção e treinamento tendem a ser 

considerados parte da intermediação. Por isso, ao fee total deve ser aplicado o regime tributário 

atribuído a ela, o que será objeto do tópico que se segue. 

 

8.2. A tributação dos negócios jurídicos que têm a natureza de intermediação celebrados 

pelas empresas de economia compartilhada 

 

A natureza jurídica do negócio celebrado entre a plataforma digital de economia 

compartilhada e aqueles que foram por ela aproximados para a realização de compra e venda, 

locação, prestação de serviços, permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento é 

extremamente relevante para que se possa verificar a tributação incidente. 

O contrato celebrado entre os usuários e a plataforma digital tem a natureza jurídica de 

intermediação. Por meio dele, o marketplace se compromete a aproximar pessoas com interesses 

complementares: uma que queira disponibilizar seus bens e serviços e outras interessadas que 

queiram obtê-los. Contudo, conforme apontado no tópico 5.2.2.8.4 deste trabalho, a 

 
239 8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer 
natureza. 
240 17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
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intermediação realizada pelas plataformas digitais não se enquadra nas espécies previstas no 

Código Civil. 

O contrato de comissão, previsto no art. 693, do Código Civil, tem por objeto a compra 

ou venda de bens por conta de outrem. As plataformas digitais de economia compartilhada 

reúnem pessoas que celebram entre si, além da compra e venda, outros contratos, como locação, 

prestação de serviço, permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento, como foi 

anteriormente pontuado. O principal ponto aqui é notar que a plataforma não intervém no 

contrato firmado por seus usuários. Ela apenas os aproxima para que, posteriormente, eles 

celebrem esses negócios jurídicos. 

O mandato, nos termos do art. 653, do Código Civil, determina a concessão de poderes 

de uma pessoa a outra para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses e tem por 

instrumento a procuração. Esse não é o caso. A prática dos atos empreendidos pelas pessoas que 

se encontraram por intermédio da tecnologia não se dá em nome alheio, mas em nome próprio. 

As pessoas que se encontraram por intermédio do marketplace celebram entre si e 

independentemente da plataforma contrato de compra e venda, mútuo, prestação de serviço etc.  

Também não se relaciona à representação comercial autônoma, prevista na Lei 

4.886/1965 nem ao contrato de agência, previsto no art. 710, do Código Civil. Esses contratos 

caracterizam-se pela estabilidade da relação jurídica firmada entre os contratantes, a delimitação 

da zona de atuação do representante ou do agente, a autonomia do representante ou agente, além 

de fixação de remuneração a eles pelo contrato, e registro do representante ou agente no órgão 

competente, quando exigido pela Lei 4.886/1965. 

A remuneração do agente ou representante comercial afastam esse contrato daquele 

celebrado dentro do contexto dos modelos de negócio de economia compartilhada, porque nem 

sempre a plataforma digital cobra um fee de seus usuários para conectar aqueles que possuem 

interesses complementares. Ademais, as plataformas digitais não possuem uma zona de atuação 

delimitada. Elas atuam em todo o país e, em alguns casos, em todo o mundo, mas otimizam o 

encontro de seus usuários com o uso de algoritmos. 

A corretagem, prevista no art. 722, do Código Civil, não exatamente exprime a atuação 

dos marketplaces de economia compartilhada, especialmente no que concerne à conformidade 

com “as instruções recebidas”. A plataforma digital não atua de acordo com as instruções 

recebidas das pessoas que a utilizam. Essas instruções ultrapassam os dados que lhes são 
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fornecidos para que ela realize o encontro das pessoas com interesses complementares da forma 

o mais eficiente possível. Para tanto, utiliza-se de algoritmos que cruzam automaticamente os 

dados fornecidos pelos usuários. Ela também não aconselha a conclusão do contrato nem 

promove a conciliação dos interesses das pessoas que, por meio dela, se aproximam, nos termos 

do art. 723, do Código Civil. 

Desse modo, os tradicionais contratos relacionados ao conceito de intermediação de 

negócios não se aplicam ao caso em análise. 

Assim sendo, a tendência é que essa atividade desempenhada pelos marketplaces de 

economia compartilhada seja entendida como uma prestação de serviço de intermediação a 

ensejar a incidência do ISS, dada a previsão contida no subitem 10.02, da Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/03, que prevê: “Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em 

geral, valores mobiliários e contratos quaisquer” ou ainda no subitem 10.05, que trata do 

serviço de: “Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não 

abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de 

Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios”. 

Entretanto, faz-se necessário perquirir se essa atividade, de fato, configura-se como 

prestação de serviço típica. Do contrário, afigurar-se-ia inconstitucional a exigência por ferir o 

disposto no art. 156, III, da CRFB/1988. 

Partindo da previsão nos subitens 10.02 e 10.05, da Lista Anexa à Lei Complementar 

116/03, a intermediação realizada pelas plataformas digitais de economia compartilhada poderia 

ser configurada como um tipo de prestação de serviço. Enquadrar-se-ia tal atividade no conceito 

de “serviço”, delineado como atividade com conteúdo econômico, sem a subordinação que 

caracteriza o vínculo de emprego, que produz utilidade para quem se destina, sob regime de 

Direito Privado e mediante pagamento de determinada quantia. Ademais, essa atividade não se 

configura como prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal nem como 

serviço de comunicação. Nesse sentido, vale destacar a Solução de Consulta SF/DEJUG 

13/2018, de 14/05/2018, proferida pela Prefeitura de São Paulo, que definiu que os marketplaces 

celebram contrato de intermediação de outros negócios com seus usuários, no caso compra e 

venda: 

 

[...] 5.2. O serviço que a Consulente denomina de ‘marketplace’ permite a efetivação 
das operações de compra e venda. [...] 7. Os serviços descritos no subitem 5.2 desta 
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solução de consulta consistem na intermediação da operação de compra e venda por 
meio de uma plataforma de pagamentos pertencente à consulente e remunerada por 
uma parcela do valor transacionado. Trata-se do serviço previsto no subitem 10.05 da 
lista constante no art. 1º, da Lei 13.701/2003241, submetendo-se ao ISS, com alíquota 
de 5%. 

 

Entretanto, para que se conclua pela incidência do ISS, é preciso afirmar a mutação 

constitucional do conceito de “serviço” que, a partir de então, se desprenderia do esforço 

humano, o que foi afastado na análise realizada no tópico 7.1.3 deste trabalho. A plataforma 

digital é um software que, com base em algoritmos, permite que as pessoas que disponibilizam 

bens e serviços encontrem outras que por eles se interessam. Não se admite, portanto, que o 

software possa desempenhar essa atividade de intermediação, enquanto serviço tributável pelo 

ISS. Ele substitui, nesse contexto, o ser humano. 

Algumas considerações adicionais sobre a definição de “algoritmo” fazem-se 

necessárias. Algoritmo é um conjunto de instruções e procedimentos lógicos definidos que 

conduzam à solução de um determinado problema com um número finito de etapas. Ele compõe 

a base do software242 que determina o funcionamento do marketplace para aproximar as pessoas 

com interesses complementares da forma que melhor atenda aos interesses dos envolvidos. 

Desse modo, quando o tomador de serviço digita o destino pretendido e seleciona a categoria 

de veículo que pretende utilizar, o software do Uber aciona o algoritmo que selecionará o 

prestador que esteja mais próximo ou que gaste menos tempo para chegar até o local em que o 

tomador está. Assim, o algoritmo é uma lógica e o software o aciona quando necessário para 

realizar uma tarefa específica. 

Mas vale destacar que dentro do software da plataforma digital, não há um único 

algoritmo. O software do Uber, por exemplo, conta com um algoritmo para otimizar o encontro 

do tomador e do prestador do serviço, outro que verifica a existência de fraude no pagamento 

pelo tomador do serviço, outro ainda para cálculo do preço do serviço, dentre outros. 

 
241 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens 
ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
242 O algoritmo é “um conjunto de regras [...] bem definidas para a solução de um problema. Em outras palavras, 
vem a ser a ideia ou solução que está na origem do procedimento. O algoritmo é expresso em pseudolinguagem. 
Não apresente ainda as instruções a serem dadas ao hardware [...]. É o primeiro elemento necessário para a 
elaboração do software. Uma vez elaborado o conjunto de regras que servirão para alcançar um determinado 
resultado lógico, o próximo passo é elaborar um procedimento que possibilite uma comunicação entre o 
programador e a máquina, de forma que sejam elaborados códigos, ao mesmo tempo que sejam inteligíveis para o 
ser humano, possam representar programas de programação” (BRANCHER, 2003, p. 17). 
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Ainda que se considere a incidência do ISS sobre a intermediação realizada pela 

plataforma digital, há a dificuldade de se verificar onde essa prestação de serviço se 

perfectibilizaria. Não estando o subitem 10.02 entre aquelas exceções previstas no art. 3º, da Lei 

Complementar 116/03, aplica-se a regra posta no caput do citado artigo que determina: “O 

serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, 

na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador [...]”.  Isso permite que as 

plataformas digitais escolham um Município que tenha a melhor alíquota possível para tributar 

essas prestações, ou seja, 2% (dois por cento), conforme disposto no art. 8ª-A, da citada Lei 

Complementar. 

Na Resposta à Consulta 22231/2020, de 04/11/2020, a Secretaria de Estado de Fazenda 

de São Paulo, ao analisar o modelo de negócio similar ao Buser, entendeu que: 

 

13. Pela descrição fornecida pela Consulente a respeito das características do serviço, 
é possível afastar a existência de mera intermediação, pois o detentor da plataforma 
eletrônica, mais que apenas intermediador, estabelece o preço cobrado dos usuários 
que é repassado aos efetivos prestadores do serviço, determina se o transporte será 
prestado e fixa as demais condições do contrato, assumindo a responsabilidade pela 
realização da viagem. Do relato, também se depreende que o pagamento realizado pelo 
usuário é feito diretamente ao titular da plataforma eletrônica, tendo em vista que: (i) 
no momento desse pagamento não há a definição de qual será a transportadora 
responsável pela prestação do serviço, sequer se essa, de fato, ocorrerá; e (ii) o eventual 
reembolso ao usuário poderá ser realizado por meio de créditos concedidos pelo 
detentor da plataforma eletrônica, e não pela transportadora de fato por meio da 
devolução do valor pago. 
13.1. Ademais, o contato entre o transportador subcontratado e os passageiros ocorre 
somente no momento do embarque, ao passo que a pactuação da prestação do serviço 
de transporte, anterior à realização material do translado, é feita exclusivamente entre 
o titular da plataforma e o transportador subcontratado, sem a participação dos 
passageiros na escolha do agente fretador, na negociação dos termos da subcontratação 
e no preço a ser pago ao subcontratado, que é remunerado, conforme relato, por valor 
fixo previamente acordado com o titular da plataforma e independentemente do 
número de passageiros. 
14. Do ponto de vista do consumidor, para que o negócio jurídico seja celebrado e o 
detentor da plataforma se veja obrigado a prestar, mesmo que por terceiros, um serviço 
de transporte, basta que o cliente aceda às condições contratuais estabelecidas na 
plataforma e que escolha um trajeto, uma data e realize o pagamento, de modo 
totalmente independente da anuência do prestador material do serviço de transporte, 
que, até esse momento, é figura indeterminada a ser escolhida pelo titular da 
plataforma entre as opções disponíveis no mercado e que, portanto, ainda não compõe 
a relação contratual. 

 

Entretanto, ao estabelecer as atividades desempenhadas nesse modelo pela plataforma 

digital, relacionada ao estabelecimento do preço praticado, determinação se o transporte será 

realizado, verificada, ao menos, a procura mínima pelo trecho em questão e processamento do 
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pagamento, bem como concessão de crédito caso não ocorra a viagem, é processada pelo 

software do marketplace. Em muitos casos, sequer demanda a intervenção humana em qualquer 

das etapas de processamento da requisição do usuário. 

Poder-se-ia ainda concluir que essa intermediação realizada pelo marketplace se 

assemelharia ao serviço descrito no subitem 1.03 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, 

que descreve o: “Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, 

vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e 

congêneres”. Pela mesma razão anteriormente descrita, não se pode afirmar o enquadramento 

do fato a esse serviço. O serviço descrito no subitem 1.03 não decorre de um fazer humano, 

afastando-se do conceito constitucional de “serviço” tributável pelo ISS. 

Poder-se-ia ainda argumentar que todo software é criado por um ser humano, estando 

sempre, em alguma medida, ligado a esse fazer humano. Desse modo, reconhecer-se-ia o 

enquadramento no conceito de “serviço” tributável anteriormente definido e no subitem 1.01243, 

1.02244 ou 1.04245, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. Esse momento é anterior à 

intermediação realizada pela plataforma digital. Ele se refere à elaboração do software que 

comandará seu funcionamento. 

Além disso, poder-se-ia afirmar que há um fazer humano relativo a todo o suporte 

técnico e manutenção do software necessários para que ele prossiga funcionando 

adequadamente, o que está previsto no subitem 1.07, da citada Lista Anexa246. Isso também não 

se confunde com a intermediação realizada pelo marketplace e que determina o encontro de 

pessoas que desejam disponibilizar seus bens e serviços e outras que pretendem obtê-los. São 

serviços absolutamente distintos. Inclusive, pode-se entender que os serviços de suporte técnico 

e manutenção, caso não sejam terceirizados e, por conseguinte, prestados pela própria 

plataforma digital, são atividades-meio para a realização da intermediação, atividade-fim. 

Sem dúvidas, a plataforma digital celebra com seus usuários contrato de intermediação, 

mas isso não significa que haja, no caso, prestação de serviço tributável pelo ISS. Para tanto, 

 
243 1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 
244 1.02 – Programação. 
245 1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da 
arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e 
congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 
246 1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de 
computação e bancos de dados. 
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faz-se necessário que se tenha um fazer humano em favor de terceiro com conteúdo econômico 

em regime de Direito Privado e que esse serviço esteja listado na Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

 

8.3. A tributação incidente sobre a renda gerada na economia compartilhada 

 

 O estudo da renda gerada no contexto da economia compartilhada deve considerar 

aquela auferida pelo marketplace, decorrente do recebimento de fee pela intermediação que 

realiza e a que é percebida por seus usuários em virtude dos contratos celebrados com outros 

usuários. Nesse segundo caso, se o marketplace tiver fluxo financeiro interno, pode emergir 

para ele a obrigação de efetuar a retenção do IRRF. É o que se passa a analisar. 

 

8.3.1. Da renda gerada para os usuários da plataforma digital de economia compartilhada 

 

 Os usuários das plataformas digitais não são considerados empregados, nos termos do 

art. 3º, da CLT, ante a ausência de subordinação. Ao apreciar o caso Uber, o Tribunal Superior 

do Trabalho (TST), no RR 1000123-89.2017.5.02.0038, julgado em 07/02/2020, apontou que a 

reserva de 75% (setenta e cinco por cento) a 80% (oitenta por cento) do valor pago pelo usuário 

para o prestador de serviço cadastrado na plataforma indica vantagem remuneratória não 

condizente com a relação de emprego. 

Não configurado o vínculo empregatício, a plataforma digital não tem a obrigação de 

emitir, por exemplo, informe de rendimentos para seus usuários para fins de declaração do IRPF. 

A plataforma também está desobrigada de efetuar a retenção do IRRF, em se tratando de 

marketplace de fluxo interno, sobre os valores repassados ao prestador do serviço ou fornecedor 

do bem tangível ou intangível, após o desconto do fee que lhe for devido.247 

Vale destacar aqui que “fonte pagadora” é a pessoa jurídica ou aquela que seja a ela 

equiparada que credita ou entrega valores ao beneficiário, sendo a ela atribuída a 

responsabilidade de reter e recolher o IRRF, além de apresentar a Declaração do Imposto sobre 

a Renda Retido na Fonte (DIRF). Essa definição foi adotada na Solução de Consulta COSIT 

 
247 No caso de marketplace de fluxo externo, essa discussão não se aplica, porque os valores são pagos diretamente 
pelo usuário que busca por bens ou serviços àquele outro que os oferece por intermédio da plataforma. 
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271/2014. No caso, a fonte pagadora é o usuário da plataforma digital tomador do serviço ou 

que obtém o bem disponibilizado por intermédio dela e não o marketplace. 

Outro ponto merece destaque: o recolhimento mensal do IRPF pelos usuários do 

marketplace. Configurando-se como profissionais autônomos, os prestadores de serviço 

cadastrados nas plataformas digitais devem efetuar o recolhimento do carnê-leão, em se tratando 

de “rendimentos recebidos de pessoas físicas relativo a trabalho não assalariado” mensalmente, 

nos termos do art. 118, VI, do Decreto 9.580/2018248. Eles deverão declarar o total recebido e 

considerar as deduções aplicáveis. 

No caso da prestação de serviço de transporte, como aquela feita por intermédio do Uber, 

Cabify, Lady Driver, 99 Pop, o prestador poderá deduzir Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), combustível, manutenção e limpeza do veículo, plano de dados 

para celular, valores dispendidos para a aquisição de veículo, além daquelas deduções admitidas 

legalmente como contribuição previdenciária, pensão alimentícia e previdência privada. Apesar 

dessas deduções, o art. 9º, II, da Lei 7.713/1988249, e o art. 39, §3º, do Decreto 9.580/2018, 

determina que será considerado rendimento tributável no mínimo 60% (sessenta por cento) dos 

valores recebidos pelo prestador de serviço com veículos. Sobre a base de cálculo obtida, será 

aplicada a tabela progressiva, gerando o montante a ser recolhido até o último dia do mês 

subsequente ao do recebimento, conforme determina o art. 123, do Decreto 9.580/2018. 

Posteriormente, esses recolhimentos mensais serão levados à Declaração de Ajuste Anual de 

Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). 

Os valores auferidos pela locação de bens móveis e imóveis, como ocorre com o Dress-

and-go Share e o Airbnb, também deverão ser tributados pelo IRPF, nos termos do art. 3º, §4º, 

 
248 Art. 118. Fica sujeita ao pagamento mensal do imposto sobre a renda a pessoa física que receber de outra pessoa 
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como: 
[...] 
VI - os rendimentos de prestação a pessoas físicas de serviços de transporte de carga ou de passageiros, observado 
o disposto no art. 39; 
 
249 Art. 9º Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de transporte, em veículo próprio 
locado, ou adquirido com reservas de domínio ou alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre: [...] 
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros. 
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da Lei 7.713/1988250, e art. 41, I e V, do Decreto 9.580/2018251. O imposto se submete à 

sistemática de recolhimentos mensais por carnê-leão, conforme determina o art. 118, IV, do 

citado Decreto252. 

No caso da cessão de direitos ou licenciamento de bens intangíveis, como feito por 

intermédio de plataformas digitais como o Apoia-se, o cedente ou o licenciante deverão oferecer 

à tributação pelo IRPF os valores recebidos, também com fundamento no art. 3º, §4º, da Lei 

7.713/1988, e conforme determinado pelo art. 44, do Decreto 9.580/2018253. 

Mesmo que o prestador de serviço ou aquele que disponibiliza seus bens por intermédio 

da plataforma digital seja constituído sob a forma de MEI, além de efetuar o recolhimento em 

guia unificada de arrecadação e apresentar a Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL, ele 

pode ser obrigado a efetuar o recolhimento mensal do IRPF pelo carnê-leão e apresentar a 

DIRPF. Isso ocorrerá se ele tiver se cadastrado na plataforma com o seu CPF. 

 

8.3.2. Da renda gerada para o marketplace de economia compartilhada 

 

Para analisar a tributação incidente sobre a renda auferida pela plataforma digital, é 

preciso que se tenha em mente que é muito comum que esses modelos de negócio recebam 

investimentos externos para desenvolvimento do negócio em troca de quotas de participação 

nessas sociedades. Normalmente, eles advêm de fundos de investimento estrangeiros, o que 

obriga os modelos de negócio que os recebem a adotar o lucro real para apuração do IRPJ, nos 

termos do art. 14, III, da Lei 9.718/1998. Cabe ressaltar que não se aplica ao caso o Ato 

 
250 Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9º a 
14 desta Lei.   [...] 
§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica 
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou 
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer 
título. 
251 Art. 41. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, do uso ou da exploração de bens corpóreos, 
tais como: 
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso ou passagem de terrenos, 
seus acrescidos e suas benfeitorias, inclusive construções de qualquer natureza; [...] 
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza; 
252 Art. 118. Fica sujeita ao pagamento mensal do imposto sobre a renda a pessoa física que receber de outra pessoa 
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como: 
[...] 
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas; 
253 Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: 
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra. 
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Declaratório Interpretativo SRF 5/2001, porque os marketplaces no contexto da economia 

compartilhada não buscam auferir receita pela exportação de mercadorias nem com a prestação 

direta de serviços no exterior. Esse estudo volta-se para pessoas que estão no Brasil e buscam 

por bens e serviços que outras pessoas detêm, podendo estas inclusive estar fora do país. 

Entretanto, a tradição do bem na compra e venda se dará no país, a locação será de bem móvel 

ou imóvel situado no país, a prestação de serviço terá resultado no Brasil, a permuta e o 

comodato serão de bens que estão no Brasil e a cessão de direitos ou licenciamento para 

cessionário ou licenciante no país. Por tudo isso, inaplicável, na hipótese, o que determina o 

citado Ato Declaratório Interpretativo. 

Não sendo a rentabilidade o que se busca num primeiro momento, mas a geração de 

tráfego, os problemas relativos ao IRPJ são postergados, pela inexistência de base tributável. A 

operação da Uber, por exemplo, acumula prejuízos desde 2017, quando começou a operar no 

Brasil254. O Airbnb também segue acumulando prejuízos desde o exercício de 2018, como 

demonstra seu balanço patrimonial255. 

Num segundo momento, quando a rentabilidade se torna relevante para a plataforma 

digital, sendo obrigadas ao lucro real, ela deverá apurar e recolher o IRPJ de acordo com as 

normas aplicáveis, além de escriturar o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).  

Caso a plataforma digital não se submeta obrigatoriamente ao lucro real, poderá optar 

pelo lucro presumido. Vale notar que a base de cálculo do IRPJ, nesse caso, é a receita bruta 

definida no art. 12, do Decreto-lei 1.598/1977, com redação dada pela Lei 12.973/2014256, que 

determina que nela devem ser incluído o preço da prestação de serviço em geral. Por essa razão, 

deve-se ter em mente que a receita bruta gerada para o marketplace pela prestação de serviço 

de intermediação é composta pelo fee pago a ele por seus usuários, ainda que se tenha um 

modelo de negócio com fluxo financeiro interno. Dela ainda devem ser deduzidas as parcelas 

relacionadas no §1º, do citado art. 12257 para que se obtenha a base sobre a qual deverá ser 

 
254 Disponível em: http://bit.ly/3nBzpId. Acesso em: 10/01/2021. 
255 Disponível em: http://bit.ly/39hTXjX. Acesso em: 10/01/2021. 
256 Art. 12.  A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)  
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído 
pela Lei nº 12.973, de 2014) 
257 § 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)  
I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  
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aplicado o percentual de presunção de lucro de 32% (trinta e dois por cento), conforme 

determina o art. 15, §1º, III, b, da Lei 9.249/1995258, e o art. 592, III, do Decreto 9.580/2018259. 

Sobre o lucro presumido obtido nessa operação, aplica-se a alíquota de 15% (quinze por 

cento) e o adicional de 10% (dez por cento) sobre o que ultrapassar R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) por mês do período de apuração respectivo, conforme determina o art. 15, caput, da Lei 

9.249/1995, e art. 591, do Decreto 9.580/2018260. 

Se a plataforma digital for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá recolher o IRPJ 

mensalmente com os outros tributos abrangidos pelo regime em documento único de 

arrecadação, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar 123/2006, e art. 4º, I, da Resolução 

CGSN 140/2018. Para enquadramento no SIMPLES NACIONAL observam-se os limites 

relativos à receita bruta anual auferida pela pessoa jurídica. Por isso, cabem aqui as mesmas 

considerações feitas anteriormente. A receita a ser considerada é aquela decorrente do 

pagamento de fee pelos usuários ao marketplace. Caso se tenha um modelo de negócio com 

fluxo financeiro interno, não se pode admitir que sejam incluídos na receita bruta da plataforma 

digital os valores referentes à receita de terceiros, ou seja, o valor a ser repassado para aquele 

que por intermédio da plataforma disponibiliza seus bens ou presta seus serviços. Essa ideia será 

retomada a seguir. 

 

 
II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  
III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 
258 Art. 15.  A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 
8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei 
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais 
concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação 
dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 
§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: 
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:  
b) intermediação de negócios; 
259 Art. 592. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata o caput do art. 591 será de: [...] 
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: [...] 
b) intermediação de negócios; 
260 Art. 591. A base de cálculo do imposto sobre a renda e do adicional, em cada trimestre, será determinada por 
meio da aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta definida pelo art. 208, auferida no período 
de apuração, deduzida das devoluções e das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, e 
observado o disposto no § 7º do art. 238 e nas demais disposições deste Título e do Título XI ( Lei nº 9.249, de 
1995, art 15 ; e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º e art. 25, caput, inciso I) . 
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8.4. A tributação da receita do marketplace e a questão dos insumos na economia 

compartilhada 

 

O reconhecimento da receita dependerá de como será feito o fluxo de valores na empresa 

de economia compartilhada. 

Considerando a consistência material do negócio jurídico, se o modelo se basear no fluxo 

financeiro externo, em que o pagamento é feito diretamente entre as pessoas aproximadas pela 

plataforma que somente recebe o montante relativo ao fee cobrado pela intermediação, não há 

dificuldades concernentes ao reconhecimento da receita. Nesse caso, todos os valores que 

ingressarem na empresa de economia compartilhada a esse título se subsome à definição de 

receita própria, decorrente da atividade ordinária da empresa. 

Nos termos do art. 187, §1º, da Lei 6.404/1976, “[...] as receitas e os rendimentos ganhos 

no período, independentemente de sua realização em moeda” serão computadas na 

determinação do resultado do exercício. 

O Pronunciamento Técnico 30 do CPC, revogado em 01/01/2018, dispunha, em seu item 

20, sobre alguns requisitos para reconhecimento da receita decorrente de prestação de serviços, 

quais sejam: 

(a) o valor da receita puder ser mensurado com confiabilidade; (b) for provável que os 
benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade; (c) o estágio de 
execução (stage of completion) da transação ao término do período de reporte puder 
ser mensurado com confiabilidade; e (d) as despesas incorridas com a transação assim 
como as despesas para concluí-la puderem ser mensuradas com confiabilidade. 

 

Ainda sob a vigência desse Pronunciamento Técnico, os valores recebidos pelas 

empresas de economia compartilhada no modelo anteriormente citado podem ser mensurados 

de forma confiável. Além disso, os seus benefícios econômicos serão empregados em favor da 

empresa, verificando-se no caso o stage of completion e podem ser também mensuradas as 

despesas incorridas. Sendo assim, tais receitas deveriam ser, com base nessas regras, 

reconhecidas contabilmente. 

O problema concernente ao reconhecimento das receitas geradas pelas atividades 

desempenhadas pelas empresas de economia compartilhada é evidenciado pelo fato de que, em 

geral, essas empresas recebem o valor total dos negócios celebrados pelas pessoas que aproxima. 

Elas retêm o valor relativo à prestação de serviço de intermediação que realizam (receita própria) 
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e repassam o que remanesce para aqueles que as contrataram para promover essa aproximação 

com o interessado no bem ou serviço que disponibiliza (receita de terceiros). 

Nesse caso, verifica-se a existência de receita própria e receita de terceiros. Somente 

deve ser reconhecida a receita própria da empresa de economia compartilhada, uma vez que a 

receita de terceiros não compõe seu patrimônio. Ela apenas transita por sua contabilidade. O 

trânsito em dinheiro pelo caixa não equivale ao conceito de receita nem do ponto de vista 

contábil nem do ponto de vista tributário. 

Desse modo, é preciso que o contrato preveja com clareza o que pertence e o que não 

pertence à plataforma digital de economia compartilhada, designando o montante do fee cobrado 

de seus usuários e como e quando se dará a sua cobrança. Será esse o fundamento utilizado para 

escrituração e para eleição do modelo tributário a ser adotado. É preciso, portanto, que haja a 

definição clara do papel do marketplace de economia compartilhada de mero intermediário em 

relação aos negócios jurídicos celebrados pelas pessoas que foram por ele aproximadas. 

A forma de reconhecimento da receita impacta essencialmente a composição da base de 

cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. Nos termos do art. 195, I, b, da CRFB/1988, esses 

tributos têm como base de cálculo “a receita ou o faturamento” e, de acordo com esse 

dispositivo, outras hipóteses de intermediação foram levadas à apreciação do STJ para que ele 

analisasse a incidência dessas contribuições também sobre a chamada receita de terceiros. 

Ao analisar o REsp 954.719 em 13/11/2007, o STJ determinou a incidência da 

Contribuição ao PIS e da COFINS tanto sobre a receita própria quanto sobre a receita de 

terceiros. Considerou a impossibilidade de dissociação da figura da empresa intermediadora e 

do contratante e contratado no negócio que originou a receita e que todos os valores resultantes 

desse contrato deveriam compor seu faturamento. 

Em seguida, ao julgar o REsp 827.194 em 11/12/2007, entendeu que nem toda a receita 

decorrente do contrato celebrado sobre seu intermédio compunha seu real faturamento, mas tão-

somente os valores relativos à comissão cobrada pela intermediação. No entanto, nesse caso, o 

STJ também não se atentou para a diferença entre a intermediadora e contratante e contratado. 

Já ao analisar os EREsp 827.194, em 08/06/2011, o STJ determinou a incidência da 

Contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita de terceiros, uma vez que ela compõe o valor 

total do contrato. 
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Apesar disso, os negócios jurídicos intermediados pelas plataformas digitais de 

economia compartilhada e a atuação dessas pessoas jurídicas apresentam especificidades 

suficientes para que possa se caracterizar a diferenciação entre a figura dos seus usuários e do 

marketplace que nada mais fazem do que promover o encontro entre essas pessoas. Os 

precedentes acima citados serão indiscutivelmente invocados. Caberá às plataformas digitais de 

economia compartilhada demonstrarem como atuam. A partir disso, elas deverão revelar a 

diferença entre a relação jurídica estabelecida entre elas e seus usuários em decorrência do 

contrato de intermediação e aquela outra relação jurídica firmada diretamente entre seus 

usuários por força de contrato de compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta, 

comodato, cessão de direitos ou licenciamento. Desse modo, ela poderá requerer a não 

incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas de terceiros que transitarem 

por sua contabilidade, promovendo assim adequadamente a distinção entre os precedentes e seu 

caso especificamente considerado261. 

Ressalte-se apenas que a plataforma de economia compartilhada pode não cobrar 

qualquer valor de seus usuários, financiando seu funcionamento, por exemplo, com a utilização 

de publicidade. Acontece eminentemente com aqueles negócios que aproximam as pessoas para 

que elas realizem trocas, como ocorre com Livralivro, e Trocajogo, ou em que se firma o 

contrato de comodato, como acontece no Tem Açúcar. Entretanto, nada impede que os modelos 

de negócio que propiciam a compra e venda, a prestação de serviços e a locação entre as pessoas 

que aproxima também sejam sustentados por publicidade, na condição de donos de inventário, 

como explicado no tópico 7.4.3.2.2 deste trabalho, e não por qualquer tipo de remuneração por 

essas pessoas que se utilizaram do serviço. 

Desse modo, o fee não é a única fonte de receita do marketplace que possui outras 

receitas ditas acessórias por não estarem diretamente relacionadas à intermediação por ele 

realizada. Pode-se citar como exemplos a taxa de acesso muitas vezes cobradas por essas 

plataformas digitais, taxa de processamento de pagamento feito via cartão de crédito, outros 

serviços financeiros, como adiantamento de recebíveis, gestão de capital de giro etc., 

ferramentas de gestão de clientes (costumer relationship management – CRM) ou marketing e 

 
261 O distinguish está previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC, enquanto dever do julgador fundamentar a 
inaplicabilidade do precedente ao seu caso. A parte o aponta em suas razões como tentativa de convencimento do 
juízo, já trazendo os fundamentos que poderiam ser por ele utilizados para afastar a aplicação dos precedentes a 
seu caso. 
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posicionamento com publicidade, além de venda de seguros ou garantia estendida, serviços de 

logística, estocagem e entrega especialmente naqueles modelos com fulfillment. 

Mais uma advertência aqui se faz necessária: Não se avalia a tributação da receita dos 

usuários que fornecem seus bens ou serviços por intermédio do marketplace pela Contribuição 

ao PIS e pela COFINS, porque pessoas físicas não se enquadram como contribuintes desses 

tributos. Ainda que constituídos sob a forma de MEI, o art. 18-A, §3º, VI, da Lei Complementar 

123/2006262 concede a isenção dessas contribuições. 

 

8.4.1. A incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS cumulativa e não-cumulativa 

 

Como afirmado anteriormente, a rentabilidade não é o que o marketplace busca num 

primeiro momento, mas a geração de tráfego, porque quanto maior o número de pessoas em 

suas pontas, maior o efeito de rede gerado e o valor percebido por elas. Desse modo, os 

problemas relativos ao IRPJ são postergados, porém, desde o começo, inúmeras são as 

discussões a respeito da receita tributável.  

Os modelos de negócio obrigados ao lucro real, por receberem investimentos do exterior, 

deverão apurar a Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime não-cumulativo. Essa conclusão 

decorre do fato de que o art. 8º, II, da Lei 10.637/2002263, e o art. 10, II, da Lei 10.833/2003264, 

mantiveram a apuração da Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime cumulativo apenas 

para as empresas que apuram o IRPJ sobre o lucro presumido ou arbitrado, o que obriga aquelas 

que estão no lucro real a adotarem o regime não-cumulativo dessas contribuições. 

Desse modo, há marketplaces no contexto da economia compartilhada a que se aplica o 

regime cumulativo, como os que apuram o IRPJ pelo lucro presumido, e outros, obrigados ao 

 
262 Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. [...] 
§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo: [...] 
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos referidos nos incisos I a VI 
do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no art. 18-C. 
263 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente 
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o: [...] 
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 
264 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se 
lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: [...] 
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 
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lucro real, a que se aplica o regime não-cumulativo para a Contribuição ao PIS e para a COFINS. 

Se a plataforma digital for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá recolher essas 

contribuições mensalmente, sob o regime cumulativo, conforme determina o art. 8º, III, da Lei 

10.637/2002265, e art. 10, II, da Lei 10.833/2003266, juntamente com os outros tributos 

abrangidos pelo regime em documento único de arrecadação, nos termos do art. 13, III e IV, da 

Lei Complementar 123/2006, e art. 4º, IV e V, da Resolução CGSN 140/2018. 

 No regime cumulativo, essas contribuições incidem respectivamente sob a alíquota de 

0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por cento) sobre a receita bruta 

operacional de que não devem ser deduzidos valores relativos a custos, despesas ou encargos. 

Já no regime não-cumulativo, permite-se a dedução da receita bruta operacional dos custos, 

despesas e encargos incorridos, desde que se refiram a “insumos”, ou seja, desde que sejam 

essenciais e relevantes para a prestação do serviço de intermediação pelo marketplace. Nesse 

caso, para cálculo do montante devido, aplica-se a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e 

cinco centésimos por cento) para a Contribuição ao PIS e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos 

por cento) para a COFINS. 

 

8.4.2. O problema dos insumos para os marketplaces de economia compartilhada 

 

Na tributação dos markeplaces pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, nos casos em 

que a apuração desses tributos é feita pelo regime não-cumulativo, a grande questão é determinar 

quais seriam os possíveis insumos da prestação de serviço de intermediação por eles realizada. 

Dão direito a crédito os insumos, que podem ser definidos como os bens necessários à 

prestação de serviços. Contudo, com base na legislação de outros tributos e na jurisprudência, a 

doutrina passou a apontar as diferentes acepções conferidas ao termo “insumo”, como foi 

apontado no tópico 7.4.3 deste trabalho. O STJ, ao decidir o REsp 1.221.170, estabeleceu o que 

se entende por “insumo” para aplicação da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à 

COFINS, considerando, para tanto, os bens integrantes da atividade essencialmente 

 
265 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente 
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o: [...]  
III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples; 
266 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se 
lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: [...] 
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; 
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desenvolvida pelo contribuinte. Estabeleceu-se, na ocasião, que os critérios a serem utilizados 

para reconhecê-los são a essencialidade e relevância. 

Para que seja considerado essencial, o insumo deve ser intrínseco e fundamental, 

constituindo elemento estrutural inseparável da prestação do serviço de intermediação pelo 

marketplace. Se ausente, ele ensejará a privação de qualidade ou quantidade/suficiência do 

produto ou serviço prestado. Já a relevância é identificada quando o insumo, embora não seja 

indispensável à produção ou prestação de serviço, integre esse processo produtivo, seja pelas 

singularidades da cadeia produtiva, seja por imposição legal, tal como ocorre com os EPIs. A 

decisão do STJ propicia a análise casuística, porque é necessário aferir em cada caso a 

essencialidade e relevância do bem ou serviço para que se possa determinar se ele se enquadra 

ou não como insumo a gerar créditos de Contribuição ao PIS e de COFINS. 

A grande questão aqui é compreender quais seriam os insumos para que o marketplace 

possa prestar o serviço de intermediação, aproximando as pessoas que desejam dispor de seus 

bens ou prestar serviços e outras que queiram obtê-los. Nesse contexto, são inafastáveis as 

despesas com manutenção, atualização e amortização de software e aquelas com marketing 

digital, que foi pormenorizadamente analisado no tópico 7.4.3 deste trabalho, dada a sua 

importância para esses modelos de negócio. 

Sobre as despesas com manutenção e atualização de software, a Solução de Consulta 

DISIT/SRRF08 120/2012 determinou a possibilidade de creditamento dos valores despendidos 

com manutenção, “[...] se tal for responsável pelo direto funcionamento de uma máquina ou de 

um equipamento que integra a sua linha de produção” e desde que: “[...] não tenham por efeito 

aumento de vida útil do programa que ultrapasse um ano”. 

Sobre as despesas com atualização de software, na citada Solução de Consulta, a RFB 

destacou que ela “[...] constitui aquisição de melhoramentos dos programas já possuídos e/ou 

de direito de utilização por novo período. Isto é, os valores desses dispêndios devem ser 

adicionados ao montante referente ao programa que já se encontra lançado no ativo 

permanente”267. As despesas com atualização, portanto, não gerariam crédito dessas 

contribuições, porque sequer constituem “despesas”. Tais valores são contabilizados no ativo 

 
267 O ativo permanente era composto por quatro subgrupos de contas: Investimentos, imobilizado, intangível e 
diferido. Com a Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, ele foi substituído pelo ativo não 
circulante, que possui os seguintes grupos: ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, 
conforme determina o art. 178, §1º, II, da Lei 6.404/1976, com redação dada pela citada Lei 11.941/2009. 



359 
 

intangível. Contudo, se preenchidos aqueles requisitos postos para a manutenção, ou seja, o 

software deve ser responsável direto pelo funcionamento de máquina ou equipamento que 

integre a sua linha de produção e não determine aumento na vida útil superior a um ano, a 

despesa com atualização poderia gerar créditos de Contribuição ao PIS e de COFINS. 

As despesas com amortização de software geram créditos para fins dessas contribuições, 

por força dos arts. 3º, §1º, III, da Lei 10.637/2002268 e da Lei 10.833/2003269. A redação desses 

dispositivos foi dada pela Lei 12.973/2014. Todavia, antes mesmo das alterações promovidas 

por ela, a RFB reconheceu o direito ao crédito relativo à despesa com amortização de software 

na Solução de Consulta DISIT/SRRF08 78/2012. 

Vale notar ainda que o art. 3º, §3º, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, vedam o 

creditamento de valores relativos a bens e serviços adquiridos e custos e despesas incorridos, 

que tenham sido pagos ou créditos a pessoa jurídica domiciliada no exterior. Esses modelos de 

negócio que se utilizam de tecnologia muito comumente incorrerão em despesas com bens ou 

serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, não podendo, segundo os 

dispositivos citados aproveitá-las. 

No entanto, essa discussão poderá ser levada ao Judiciário. Se essas despesas forem 

consideradas necessárias e relevantes, enquadrando-se na definição de “insumo”, poder-se-ia 

ainda entender que esses dispositivos representariam limitação à aplicação do princípio da não-

cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS. Seria o enquadramento na definição do 

conceito de “insumo” adotada pelo STJ suficiente para se aferir a ilegalidade desses 

dispositivos? E mais: Eles representariam violação ao texto constitucional que prevê o princípio 

da não-cumulatividade aplicado a essas contribuições? Essas questões podem ser suscitadas e 

debatidas judicialmente a respeito do tema. 

 
268 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação 
a: [...] 
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o 
valor: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) [...] 
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos 
no mês; (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)  
269 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação 
a: [...] 
§ 1o  Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota 
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) [...] 
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI do caput, incorridos 
no mês; (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 
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8.5. CIDE-royalties e tecnologia adquirida do exterior pelos marketplaces 

 

A Lei 10.168/2000 instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio 

à Inovação (CIDE-royalties). 

Nos termos do art. 2º, caput e §2º, da citada Lei270, ela é devida nos negócios jurídicos 

firmados com residentes ou domiciliados no exterior, que tenham por objeto o licenciamento de 

uso ou a aquisição de conhecimentos tecnológicos, bem como a transferência de tecnologia, a 

prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e o pagamento de royalties a 

qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. O art. 10, do Decreto 

4.195/2002271, que regulamentou a Lei 10.168/2002, listou as relações jurídicas que ensejam a 

incidência da CIDE: (i) fornecimento de tecnologia; (ii) prestação de assistência técnica, seja na 

forma de serviços de assistência técnica, seja sob a forma de serviços técnicos especializados; 

(iii) serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; (iv) cessão e licença de uso 

de marcas; e (v) cessão e licença de exploração de patentes. 

O critério temporal da CIDE-royalties é o momento em que os valores são pagos, 

entregues, creditados, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, em 

decorrência dos pagamentos feitos como contraprestação dos negócios jurídicos anteriormente 

citados. O momento da ocorrência do fato que se subsome à hipótese normativa não se confunde 

 
270 Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de 
intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de 
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que implique em transferência de tecnologia, 
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. [...] 
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também 
pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas 
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei nº 10.332, de 2001) 
271 Art. 10.  A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as importâncias pagas, 
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título 
de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: 
I - fornecimento de tecnologia; 
II - prestação de assistência técnica: 
a) serviços de assistência técnica; 
b) serviços técnicos especializados; 
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 
IV - cessão e licença de uso de marcas; e 
V - cessão e licença de exploração de patentes. 
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com a norma de pagamento, que está posta no art. 2º, §5º, da Lei 10.168/2002272, que determina 

que o recolhimento da contribuição deve ser feito até o último dia útil da quinzena subsequente 

ao mês em que esses negócios jurídicos tenham sido celebrados. 

Nos termos do art. 2º, da Lei 10.168/2002, serão considerados contribuintes desse tributo 

as pessoas jurídicas detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos e 

aquelas signatárias de contrato que implique a transferência de tecnologia, firmados com 

residentes ou domiciliados no exterior. A Lei 10.332/2001, que alterou a Lei 10.168/2002, 

alargou a hipótese de incidência da CIDE-royalties, passando a alcançar também as pessoas 

jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 

administrativa, prestados por residentes ou domiciliados no exterior. 

O marketplace de economia compartilhada por usar a tecnologia como ferramenta para 

promover o encontro de pessoas que querem disponibilizar seus bens e serviços e outras que 

desejam obtê-los, poderá se configurar como contribuinte da CIDE-royalties. Isso ocorrerá caso 

ele celebre com pessoas residentes ou domiciliadas no exterior negócio jurídico que tenha por 

objeto fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica, serviços técnicos e de 

assistência administrativa e semelhantes, cessão e licença de uso de marcas ou cessão e licença 

de exploração de patentes.  

A base de cálculo da CIDE-royalties é composta por esses valores, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de 

remuneração decorrente das obrigações anteriormente indicadas, conforme determina o art. 2º, 

§3º, da Lei 10.168/2000273. Essa quantia é composta pelo valor total da operação, ainda que não 

sejam as remessas integralmente enviadas ao exterior. Desse modo, não se considera base de 

cálculo dessa contribuição apenas o saldo líquido resultante de encontro de contas envolvendo 

débitos e créditos entre o tomador e o prestador dos serviços, nos termos do art. 3º do Ato 

 
272 § 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena subseqüente ao mês de 
ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei nº 10.332, de 2001) 
273 § 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada 
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas 
no caput e no § 2o deste artigo. (Redação da pela Lei nº 10.332, de 2001) 
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Declaratório Interpretativo SRF 25/2004274. Sob esta base de cálculo, deve ser aplicada a 

alíquota de 10% (dez por cento), conforme determinado no art. 2º, §4º, Lei 10.168/2000275. 

Desde já, vale notar que os royalties são a forma de remuneração adotada em decorrência 

da celebração de contrato que tenha por objeto a exploração de direitos por cessão de direitos 

ou licenciamento, contratos analisados neste trabalho. 

É importante compreender o contexto em que a CIDE-royalties se enquadra para analisar 

então como ela se aplica aos marketplaces de economia compartilhada. Serão analisadas três 

hipóteses: (i) prestação de serviço por prestador situado no exterior; (ii) celebração de negócios 

jurídicos mistos, que tenha por objeto licenciamento de uso de software e prestação de serviço 

técnico, em que prevalece a última; e (iii) royalties pagos pelo licenciamento de uso de software. 

Sempre que um usuário efetuar o pagamento por um serviço prestado por pessoas 

jurídicas não residentes, emerge a obrigação de efetuar a retenção do IRRF à alíquota de 15% 

(quinze por cento)276, além do ISS para o Município em que o tomador do serviço se encontrar. 

Aqui se fala do ISS devido por serviço prestado por estrangeiro ao usuário do marketplace 

brasileiro. Além disso, essa regra se aplica ao marketplace caso ele contrate serviço de prestador 

estrangeiro. Nesses casos, incide também sobre essas prestações a Contribuição ao PIS e a 

COFINS, além da CIDE-royalties à alíquota de 10% (dez por cento). 

No caso de contratos mistos de licenciamento de uso de software com a prestação de 

serviço técnico, para apuração do IRPJ, caso o marketplace brasileiro seja optante pelo lucro 

presumido, aplica-se o percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento), conforme 

Soluções de Consulta COSIT 99.019/2019 e 269/2019. A Contribuição ao PIS e COFINS 

incidirá sobre serviços de suporte técnico prestados por pessoas jurídicas estrangeiras, nos 

termos da Solução de Consulta COSIT 284/2017. Contudo, não haverá a incidência de IRRF, 

caso o Brasil possua acordo para evitar a bitributação com o país em que se situa o prestador, 

nem de CIDE nesses casos e que se tem um contrato misto com a prevalência da prestação de 

serviço. 

 
274 Art. 3º A base de cálculo do Imposto sobre a Renda e da Cide, incidentes nas hipóteses previstas no art. 2º, é o 
valor total da operação, ainda que não sejam as remessas integralmente enviadas ao exterior, e não apenas o saldo 
líquido resultante de encontro de contas envolvendo débitos e créditos entre o tomador e o prestador dos serviços. 
275 § 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei nº 10.332, de 2001) 
276 Havendo tratado para evitar a bitributação, com o Brasil, essa retenção pode ser evitada. Ademais, se os serviços 
prestados ao marketplace se enquadrarem no conceito de “serviços técnicos”, não será possível requerer a 
tributação apenas no país de residência. Vale notar que na maior parte dos tratados firmados pelo Brasil, os royalties 
são tributados na fonte e na residência. 
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Sobre os royalties pagos pela licença de uso contratada pelo marketplace brasileiro no 

exterior, incidirá a Contribuição ao PIS e a COFINS sobre o total do contrato, considerando que 

essa hipótese se aplica quando não haja a segregação dos serviços técnicos, nos termos das 

Soluções de Consulta COSIT 11/2011 e 276/2019. Além disso, sobre tais valores deverão ser 

recolhidos IRRF, conforme Ato Declaratório Interpretativo 07/2017. A incidência da CIDE-

royalties, ainda que não ocorra o acesso ao código-fonte, foi determinada pelo STJ no REsp 

1.642.249, julgado em 15/08/2017, em que ficou consignado que “[...] o art. 2º, §1º, da Lei n. 

10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados técnicos necessários à ‘absorção de 

tecnologia’ para caracterizar o fato gerador da exação, contentando-se com a existência do mero 

‘fornecimento de tecnologia’ em suas variadas formas”. 

Esse entendimento não se coaduna com aquilo que determina o art. 11, parágrafo único, 

da Lei 9.609/1998, que reconhece haver transferência de tecnologia quando for “[...] obrigatória 

a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em 

especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais interna, 

diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia”. 

Entretanto, a questão teve repercussão geral reconhecida no Tema 914, pendente de julgamento. 

 

8.6. Crowdfunding e a tributação dos valores recebidos a esse título para o desenvolvimento 

de novos negócios 

 

Crowdfunding é a prática de financiamento coletivo de um projeto, em que grande 

número de pessoas com ele contribui por meio da internet. Desse modo, as plataformas de 

crowdfunding conectam os idealizadores dos projetos com as pessoas que se dispõem a financiá-

lo para que possa ser realizado. Se a meta imposta pelas pessoas que o solicitam não for atingida, 

os valores arrecadados serão devolvidos àqueles que contribuíram. 

A figura realmente ganhou notoriedade com a internet, especialmente após a crise 

econômica enfrentada em 2008, quando várias pessoas que perderam seus empregos resolveram 

empreender sem, muitas vezes, ter acesso a financiamentos bancários. No entanto, ela não é 

nova. A construção da Estátua da Liberdade em 1885 somente foi possível após uma campanha 

de financiamento coletivo.277 Do mesmo modo, no Brasil, o Cristo Redentor, maior e mais 

 
277 Disponível em: http://bit.ly/3i4tr1w. Acesso em: 12/01/2021. 
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famosa escultura de Art Déco do mundo, somente pôde ser construído devido à colaboração 

financeira da população, que contribuiu com mais de 500 contos de réis.278 

O crowdfunding pela internet pode ser de três tipos: (i) filantrópico, em que as pessoas 

que contribuem não esperam qualquer tipo de recompensa; (ii) de produtos ou serviços, em que 

as pessoas que contribuem receberão produtos ou serviços oferecidos a elas pelas pessoas 

financiadas em pré-venda; (iii) financial return crowdfunding, em que se oferece às pessoas que 

contribuem a devolução do valor acrescido de juros (P2P lending) ou ações de participação no 

modelo de negócio criado (equity crowdfunding).. 

O art. 2º, da Instrução CVM 588/2017 traz algumas definições bastante relevantes para 

o estudo do tratamento tributário dos valores auferidos por crowdfunding. A plataforma 

eletrônica de investimento participativo será considerada a “[...] pessoa jurídica regularmente 

constituída no Brasil e registrada na CVM com autorização para exercer profissionalmente a 

atividade de distribuição de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão de sociedades 

empresárias de pequeno porte”, tendo como exemplo o marketplace Apoia-se, examinado no 

tópico 6.4.2.2.1 deste trabalho. Desse modo, o marketplace liga pessoas uma pessoa que 

pretende financiar um projeto ou um novo negócio e outra que busca pelo financiamento, pelo 

qual poderá oferecer produtos, serviços, a devolução posterior dos valores acrescidos de juros 

ou participações societárias, o que pode ser assim esquematizado: 

 

 
Figura 37 – Crowdfunding 

 

 
278 Disponível em: http://bit.ly/3oCqh7z. Acesso em: 12/01/2021. 
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No contexto da União Europeia, a proposta de Diretiva 2018/0073, elaborada pelo 

Conselho, não considera o crowdfunding uma espécie de serviço digital tributável, uma vez que 

o financiamento coletivo deve ser especificamente regulado nos termos do Artigo 114º do 

TFUE. 

A plataforma digital, ao promover a campanha de financiamento coletivo, presta serviço 

de intermediação. Considerando a definição posta no art. 2º, II, da Instrução CVM 588/2017, o 

Município e o Distrito Federal poderão querer enquadrar essa atividade no subitem 10.02, da 

Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003279 para determinar a incidência do ISS sobre o fee 

cobrado por ela de seus usuários. Contudo, mais uma vez, reitere-se que o fato de estar incluído 

na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003 não necessariamente significa tratar-se de serviço 

tributável, enquanto fazer humano em favor de terceiro mediante remuneração e regido pelo 

Direito Privado. A atividade desenvolvida pela plataforma digital não configura esse fazer 

humano, não podendo, sobre ela, incidir o ISS. 

O marketplace de crowdfunding se submete ao recolhimento do IRPJ, conforme 

analisado no tópico 8.3.2 deste trabalho, somente sobre o fee cobrado de seus usuários. Desse 

modo, o tributo não alcança os valores que são repassados ao financiado, que constituem receita 

de terceiros. Esse entendimento também se aplica à Contribuição ao PIS e a COFINS também 

devidas sobre o fee auferido pela plataforma digital, como examinado no tópico 8.4 deste 

trabalho. Ela não se submete ao recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 

e Seguro ou relativa a títulos e valores mobiliários (IOF), nos termos do art. 1º, da Lei 

5.143/1966280, porque não se trata de instituição financeira, definida no art. 17, da Lei 4.595/281. 

Se o financiador for pessoa jurídica, ele se sujeitará ao IOF, mas se for pessoa física, não 

haverá a incidência do imposto. Além disso, se o crowdfunding for do tipo financial return 

 
279 10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 
280 Art. 1º O Impôsto sôbre Operações Financeiras incide nas operações de crédito e seguro, realizadas por 
instituições financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador: 
I - no caso de operações de crédito, a entrega do respectivo valor ou sua colocação à disposição do interessado; 
Il - no caso de operações de seguro, o recebimento do prêmio. 
281 Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas 
públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 
propriedade de terceiros. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as 
pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. 
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crowdfunding, haverá a incidência do IRRF, segundo o art. 5º, da Lei 9.779/1999282, pelo fato 

de o montante contribuído ser devolvido ao financiador ser acrescido de juros. As alíquotas 

aplicáveis variam de 15% (quinze por cento) a 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por 

cento), conforme o prazo da contribuição à devolução. 

O financiado, pessoa física no contexto da economia compartilhada, sujeita-se ao IRRF, 

devendo, ainda, informar da DIRPF o total recebido. Vale destacar que no crowdfunding de 

serviço, anteriormente definido, se o serviço contraproposto se enquadrar no conceito 

constitucional de “serviço” e estiver listado na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, 

deverá ser tributado pelo ISS. No crowdfunding de produto, a incidência do ICMS dependerá 

do fato de o financiado se enquadrar como contribuinte do imposto, definido no art. 4º, da Lei 

Complementar 87/1996, no momento da entrega da mercadoria para o financiador. 

Já no crowdfunding filantrópico, a entrega de valores pelo financiador ao financiado por 

intermédio do marketplace poderia constituir doação tributável pelos Estados e pelo Distrito 

Federal, nos termos do art. 155, I, da CRFB/1988. Isso praticamente inviabilizaria a ideia do 

financiamento coletivo, porque obrigaria o financiado a recolher o imposto para o Estado em 

que tiver domicílio o financiador, conforme determina o art. 155, §1º, II, da CRFB/1988283. 

Apesar de absolutamente possível, é inegável a complexidade de se mapear a origem dos valores 

recebidos para que ser verifique para onde o imposto deveria ser recolhido. 

Por fim, em relação ao financiador do exterior, o art. 155, §1º, III, a, da CRFB/1988, 

determina a edição de lei complementar para regular a incidência do imposto “se o doador tiver 

domicílio ou residência no exterior”. Não tendo sido editada a citada lei complementar, não 

podem os Estados e o Distrito Federal pretender tributar a entrega de valores pelo financiador 

residente ou domiciliado no exterior a pessoa no Brasil por intermédio do marketplace de 

crowdfunding no contexto da economia compartilhada. 

 
282 Art. 5o Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda 
variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge), 
realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de derivativos.  
 Parágrafo único.  A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário referido no inciso 
I do art. 77 da Lei nº 8.981, de 1995, com redação dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995. 
283 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 3, de 1993) 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993) [...] 
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou 
arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 
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8.7. Há a necessidade de se criar um tributo específico para atingir intermediação 

realizada pelos marketplaces? 

 
Como visto, os marketplaces, no contexto da economia compartilhada, realizam a 

prestação de serviço de intermediação ao aproximarem as pessoas que pretendem disponibilizar 

seus bens e serviços e outras que desejam obtê-los. No entanto, esse serviço de intermediação 

não deve ser tributado pelo ISS, porque não se enquadra no conceito de “serviço”, enquanto 

fazer humano em favor de terceiro com conteúdo econômico e que se submeta a regime de 

Direito Privado. Ademais, conforme analisado no tópico 7.1.3 deste trabalho, não houve a 

mutação constitucional do conceito de “serviço”, sendo mantido o consagrado no momento da 

edição da CRFB/1988. Desse modo, a mera edição de lei para incluir na Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003 não solucionaria a questão. Como visto, não basta a inclusão do 

serviço na Lista Anexa. É preciso que ele se subsuma ao conceito constitucional de “serviço”. 

O exercício da competência residual pela União, posta no art. 154, I, da CRFB/1988, 

encontra alguns limites. Ao exercê-la, o tributo por ela criado deveria ser da espécie “imposto”, 

ou seja, não vinculado a uma prestação estatal específica, nos termos do art. 167, IV, da 

CRFB/1988. Além disso, deveria ser instituído por meio de lei complementar e não estar 

previsto entre aqueles consagrados no art. 153 da CRFB/1988. Deveria ainda ser não-

cumulativo e não ter “fato gerador” ou base de cálculo de outro constitucionalmente previsto.  

Nesse ponto, emerge um entrave para a tributação da prestação de serviço de 

intermediação pelos marketplaces. Caso a União exerça a sua competência residual para tanto, 

instituiria um imposto sobre “prestação de serviço” e que teria por base de cálculo o preço do 

serviço prestado, o que seria inconstitucional. Assim sendo, não seria possível criar um novo 

imposto, conforme determina o art. 154, I, da CRFB/1988 para gravar a intermediação prestada 

pelos marketplaces. 

Nos termos do art. 195, §4º, da CRFB/1988, “a lei poderá instituir outras fontes 

destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no 

art. 154, I, da CRFB/1988”. Por essa razão, a criação de uma contribuição para tributar o serviço 

de intermediação prestado pelos marketplaces teria os mesmos entraves anteriormente descritos: 

a hipótese de incidência dessa contribuição e a sua base de cálculo coincidiriam com aquelas 

eleitas para o ISS. 
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Sendo assim, a CRFB/1988 não traz instrumentos para que o legislador 

infraconstitucional possa, com base em seus dispositivos, instituir tributo sobre a prestação de 

serviço de intermediação por plataformas digitais. 
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9. CONCLUSÃO E A TESE FIRMADA 

 
Brian Chesky, fundador do Airbnb, citando Reid Hoffman, disse que: “É como saltar de 

um penhasco e montar um avião em queda” (apud GALLAGHER, 2018, p. 57). Apesar de a 

construção deste trabalho ter sido um processo incrivelmente desafiador e prazeroso, muitas 

vezes, pareceu realmente se tratar da montagem de um avião em queda livre. Inúmeros modelos 

de negócio incluídos neste estudo foram substituídos, seja porque encerraram suas atividades 

no Brasil por questões regulatórias, seja pela insustentabilidade financeira de suas operações. 

Outros se desfizeram pelos efeitos provocados pela pandemia do COVID-19 seja na economia 

seja nos hábitos deixados para trás e nos novos hábitos adquiridos. Nesse sentido, o tempo não 

foi o melhor dos parceiros, mas é preciso aqui anotar as conclusões obtidas nesse caminho, 

encerrando a montagem do avião antes que ele atinja o solo. 

Com este trabalho, pretendeu-se responder à seguinte questão: Os negócios jurídicos 

celebrados no contexto da economia compartilhada devem ser tributados como se fossem 

realizados offline? 

Para respondê-la, deve-se ainda enfrentar os seguintes questionamentos: Que é economia 

compartilhada? Quais são os negócios jurídicos celebrados nesse contexto? Quais os desafios 

que esses novos modelos impõem para a compreensão dos critérios da regra-matriz dos tributos 

incidentes nesses casos?  

A economia compartilhada é um modelo econômico que promove a aproximação de 

pessoas que pretendem disponibilizar bens tangíveis ou intangíveis ou serviços com capacidade 

ociosa e de outras que pretendem utilizá-los podendo ou não haver o pagamento de determinado 

valor por essa utilização, bem como a cobrança por essa aproximação promovida pela 

plataforma. Há, portanto, a substituição da propriedade pelo uso, consagrando valores 

relacionados à sustentabilidade e a estilos de vida colaborativos. 

A ideia não é nova. O compartilhamento sempre foi, em alguma medida, parte da vida 

em sociedade. Está no empréstimo da furadeira e na xícara de açúcar pedida ao vizinho, na 

agregação de oferta e demanda nos shopping centers e nas feiras livres e nas campanhas para 

financiamento de obras que beneficiarão a comunidade. Antes, os vizinhos se conheciam, as 

comunidades eram compostas por pessoas cujos nomes todos sabiam. Hoje, não mais. É 

absolutamente comum que não se saiba quem mora na porta ao lado, quem trabalha em outro 
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andar do escritório, quem são os frequentadores da igreja ou do clube. Nesse contexto, a 

plataforma digital passou a ser o meio para ligar pessoas desconhecidas com interesses 

complementares. 

Assim sendo, são características que marcam esses novos modelos de negócio ligados à 

ideia de economia compartilhada: (i) compartilhamento de bens tangíveis e intangíveis e 

serviços por intermédio de plataformas digitais; (ii) a aproximação de pessoas desconhecidas, 

sendo uma interessada em compartilhar e outra interessada em obter os bens e serviços; (iii) 

operações P2P; (iv) existência ou não de pagamento de preço para acesso ao bem ou serviço 

disponibilizado; (v) existência ou não de pagamento de preço para que a plataforma promova o 

encontro de pessoas com interesses complementares. 

Essa plataforma digital é, na verdade, um marketplace, por promover a agregação de 

provedores de uma categoria de bens ou de serviços ofertados. Por meio dela, seus usuários 

celebram contratos de compra e venda, locação, prestação de serviço, permuta ou troca, 

comodato, cessão de direitos e licenciamento e contratos mistos, que combinam elementos de 

outras espécies contratuais para criar um contrato que melhor reflita o negócio jurídico que as 

partes pretendem celebrar. Ela firma com seus usuários contrato de intermediação atípica, por 

não se enquadrar naqueles modelos tipificados pelo Direito Civil: comissão, mandato, 

representação comercial autônoma, agência, corretagem. Por essa razão, pode-se dizer que a 

plataforma digital realiza mais do que uma simples intermediação, mas menos do que uma 

revenda. 

Para analisar a tributação incidente sobre os negócios jurídicos firmados por intermédio 

da plataforma digital e aqueles outros firmados por seus usuários, não se pode usar da analogia 

com o mundo offline. Não é demais lembrar que, nos termos do art. 108, §1º, do CTN: “O 

emprego da analogia não poderá resultar em exigência de tributo não previsto em lei”. E mais 

do que isso: Há de se analisar se o fato se subsome à hipótese normativa e não, verificados novos 

fatos, forçá-los a caber na hipótese normativa consagrada desde a edição da CRFB/1988. 

Exatamente por isso, foi firmada a tese de que é preciso examinar o modelo de negócio e como 

as relações jurídicas são nele firmadas para que, somente com base na compreensão da natureza 

desses negócios jurídicos se possa avaliar a tributação incidente. Foi descrito, portanto, o 

método para que se possa verificar a tributação aplicável a esses modelos de negócio. 
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A partir dessa postura metodológica, além dos contratos celebrados pelos usuários da 

plataforma digital e entre eles e ela, lembrando serem essas relações jurídicas distintas e 

inconfundíveis, é possível verificar se há fatos que se amoldem à hipótese de incidência dos 

tributos vigentes. Além disso, verificar a consistência material do negócio jurídico, ou seja, 

como se dá o fluxo financeiro, é um dos elementos mais relevantes nessa análise, especialmente 

quando se examina a tributação da renda ou da receita. 

Nesse contexto, analisando a tributação incidente sobre os negócios jurídicos celebrados 

entres os usuários da plataforma digital, é preciso repassar cada umas relações jurídicas que 

podem ser firmadas no contexto da economia compartilhada: (i) compra e venda: Pode haver a 

incidência do ICMS no caso de a pessoa que fornece a mercadoria, bem móvel, corpóreo e 

tangível, se enquadre como contribuinte do imposto, nos termos do art. 4º, da Lei Complementar 

87/1996; (ii) locação: A locação de bens móveis e imóveis não desafia a incidência do ISS nem 

do ICMS, por não se traduzir em obrigação de fazer, mas de dar, mas sem a transferência da 

titularidade do bem alugado, sem a transferência de sua titularidade; (iii) prestação de serviço: 

Haverá a incidência do ISS se traduzir-se num fazer humano em favor de terceiro com conteúdo 

econômico regido pelo Direito Privado e desde que o serviço esteja descrito na Lista Anexa à 

Lei Complementar 116/2003. Há ainda a possibilidade de o serviço ser tributado pelo ICMS, 

em se tratando de transporte interestadual ou intermunicipal realizado por contribuinte do 

imposto, conforme determina o art. 4º, da Lei Complementar 87/1996; (iv) permuta ou troca: 

Os bens trocados não são mensurados economicamente, não havendo, no caso, expressão de 

capacidade contributiva, motivo pelo qual não há a incidência do ICMS; (v) comodato: Em se 

tratando de uma espécie de empréstimo gratuito, não há base tributável para incidência de 

qualquer tributo; (vi) cessão de direitos ou licenciamento: Não traduzem um fazer humano 

necessário a configurar um “serviço” tributável nem tem por objeto uma mercadoria, tida como 

bem móvel, corpóreo e tangível posto no comércio. Ademais, esses contratos não se confundem 

com compra e venda nem com prestação de serviço. Eles estão especificamente regulados na 

Lei 9.609/1998; (vii) mandato: O exercício do mandato pelo mandatário é apenas atividade-

meio para a celebração do contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, não podendo, 

por essa razão, ser gravado pelo ISS; (viii) contratos mistos: A definição da tributação incidente 

depende da análise das relações jurídicas firmadas instrumentalizadas no contrato misto. Vale 

aqui destacar a importância do critério da preponderância e o da atividade-meio versus 
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atividade-fim, desdobramento do critério jurídico obrigação de dar versus obrigação de fazer 

para solucionar algumas questões tributárias relativas aos contratos mistos. 

Configurando-se como profissionais autônomos, os prestadores de serviço cadastrados 

nas plataformas digitais devem efetuar o recolhimento do carnê-leão, em se tratando de 

“rendimentos recebidos de pessoas físicas relativo a trabalho não assalariado” mensalmente, nos 

termos do art. 118, VI, do Decreto 9.580/2018. Eles deverão declarar o total recebido e 

considerar as deduções aplicáveis. 

Caso o prestador de serviço ou aquele que disponibiliza seus bens por intermédio da 

plataforma digital seja constituído sob a forma de MEI, além de efetuar o recolhimento em guia 

unificada de arrecadação e apresentar a Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL, ele pode 

ser obrigado a efetuar o recolhimento mensal do IRPF pelo carnê-leão e apresentar a DIRPF. 

Isso ocorrerá se ele tiver se cadastrado na plataforma com o seu CPF. 

Não foi avaliada a tributação da receita dos usuários que fornecem seus bens ou serviços 

por intermédio do marketplace pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, porque pessoas físicas 

não se enquadram como contribuintes desses tributos. Ainda que constituídos sob a forma de 

MEI, o art. 18-A, §3º, VI, da Lei Complementar 123/2006284 concede a isenção dessas 

contribuições. 

Considerando o negócio jurídico celebrado entre os usuários e a plataforma digital, que 

tem a natureza jurídica de intermediação, à primeira vista, poder-se-ia defender a incidência do 

ISS, com base no subitem 10.02, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. Contudo, não 

se admite que o software possa desempenhar essa atividade de intermediação, enquanto serviço 

tributável pelo ISS. A plataforma digital é um software que, com base em algoritmos, permite 

que as pessoas que disponibilizam bens e serviços encontrem outras que por eles se interessem. 

Ele substitui, nesse contexto, o ser humano. O simples fato de estar na Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003 não significa que se está diante de um “serviço” tributável. É preciso 

que o item listado seja, de fato, “serviço”, considerando o texto e que não houve a mutação 

constitucional desse conceito. Aqui cabem perfeitamente as palavras do Ministro Gilmar 

 
284 Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. [...] 
§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo: [...] 
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos referidos nos incisos I a VI 
do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no art. 18-C. 
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Mendes no RE 603.136 (ISS sobre franquias) de sua relatoria: “A mera inclusão na lista não 

transforma em ‘serviço’ a atividade que, pela sua natureza, tenha outra qualificação jurídica, 

mas a falta, a não previsão, na linha da jurisprudência deste Tribunal, afasta a incidência do 

imposto”. 

 Não sendo a rentabilidade o que se busca num primeiro momento, mas a geração de 

tráfego, os problemas relativos ao IRPJ são postergados, pela inexistência de base tributável. 

Num segundo momento, a tributação da renda e da receita auferida pelo marketplace de 

compartilhamento depende da avaliação do regime a que ele se submete. Se receber 

investimentos do exterior, a adoção do lucro real será obrigatória, nos termos do art. 14, III, da 

Lei 9.718/1998. Caso a plataforma digital não se submeta obrigatoriamente ao lucro real, poderá 

optar pelo lucro presumido. 

A base de cálculo do IRPJ, nesse caso, é a receita bruta definida no art. 12, do Decreto-

lei 1.598/1977, com redação dada pela Lei 12.973/2014, que determina que nela devem ser 

incluído o preço da prestação de serviço em geral. Por essa razão, a receita bruta gerada para o 

marketplace pela prestação de serviço de intermediação é composta pelo fee pago a ele por seus 

usuários, ainda que, analisando a consistência material do negócio jurídico, tenha-se um modelo 

de negócio com fluxo financeiro interno. Dela ainda devem ser deduzidas as parcelas 

relacionadas no §1º, do citado art. 12 para que se obtenha a base sobre a qual deverá ser aplicado 

o percentual de presunção de lucro de 32% (trinta e dois por cento), conforme determina o art. 

15, §1º, III, b, da Lei 9.249/1995 e o art. 592, III, do Decreto 9.580/2018. 

Se a plataforma digital for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá recolher o IRPJ 

mensalmente com os outros tributos abrangidos pelo regime em documento único de 

arrecadação, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar 123/2006, e art. 4º, I, da Resolução 

CGSN 140/2018. 

Como apontado, a rentabilidade não é o que o marketplace busca num primeiro 

momento, mas a geração de tráfego, porque quanto maior o número de pessoas em suas pontas, 

maior o efeito de rede gerado e o valor percebido por elas. Por isso, os problemas relativos ao 

IRPJ são postergados. Porém, desde o começo, inúmeras são as discussões a respeito da receita 

tributável. 

Os modelos de negócio obrigados ao lucro real, por receberem investimentos do exterior, 

deverão apurar a Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime não-cumulativo. Essa conclusão 
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decorre do fato de que o art. 8º, II, da Lei 10.637/2002, e o art. 10, II, da Lei 10.833/2003, 

mantiveram a apuração da Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime cumulativo apenas 

para as empresas que apuram o IRPJ sobre o lucro presumido ou arbitrado, o que obriga aquelas 

que estão no lucro real a adotarem o regime não-cumulativo dessas contribuições. 

No contexto da economia compartilhada, há marketplaces a que se aplica o regime 

cumulativo, como os que apuram o IRPJ pelo lucro presumido, e outros, obrigados ao lucro real, 

a que se aplica o regime não-cumulativo para a Contribuição ao PIS e para a COFINS. Se a 

plataforma digital for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá recolher essas contribuições 

mensalmente, sob o regime cumulativo, conforme determina o art. 8º, III, da Lei 10.637/2002, 

e art. 10, II, da Lei 10.833/2003, juntamente com os outros tributos abrangidos pelo regime em 

documento único de arrecadação, nos termos do art. 13, III e IV, da Lei Complementar 

123/2006, e art. 4º, IV e V, da Resolução CGSN 140/2018. 

Na tributação dos markeplaces pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, nos casos em 

que a apuração desses tributos é feita pelo regime não-cumulativo, a principal questão é 

determinar quais seriam os possíveis insumos da prestação de serviço de intermediação por eles 

realizada, segundo os critérios da essencialidade e da relevância, conforme decidido no REsp 

1.221.170. Nesse contexto, são inafastáveis as despesas com manutenção, atualização e 

amortização de software e aquelas com marketing digital, dada a sua importância para esses 

modelos de negócio. 

Para a composição da base tributável por essas contribuições, deve-se considerar apenas 

os valores próprios da plataforma digital, em que se inclui essencialmente o fee cobrado de seus 

usuários pela intermediação por ele realizada. Ainda que a receita de terceiros transite pela 

plataforma, ela não perde essa natureza, não podendo compor, portanto, a base de cálculo da 

Contribuição ao PIS e da COFINS. Destaque-se que os valores relativos à receita de terceiros, 

também não deverão ser incluídos na base de cálculo do IRPJ, por não se tratar de renda, 

acréscimo patrimonial, auferido pela plataforma digital. Os marketplaces de crowdfunding 

nesse contexto merecem destaque. Somente a receita e a renda obtidas a partir, essencialmente, 

do fee cobrado de seus usuários deverão ser tributadas pelas contribuições mencionadas e pelo 

IRPJ respectivamente. 

Ademais, a plataforma digital de economia compartilhada por usar a tecnologia como 

ferramenta para promover o encontro de pessoas que querem disponibilizar seus bens e serviços 
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e outras que desejam obtê-los, poderá se configurar como contribuinte da CIDE-royalties. Isso 

ocorrerá caso ela celebre com pessoas residentes ou domiciliadas no exterior negócio jurídico 

que tenha por objeto fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica, serviços 

técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, cessão e licença de uso de marcas ou 

cessão e licença de exploração de patentes.  

 O desconforto que pode ser causado pela afirmação de que não incide o ISS sobre o 

negócio jurídico com natureza de intermediação firmado entre os usuários e a plataforma digital 

pode suscitar questionamentos sobre a possibilidade de o texto constitucional vigente ser 

alterado. Caso a União exerça a sua competência residual, prevista no art. 154, I, da CRFB/1988, 

para tanto, instituiria um imposto sobre “prestação de serviço” e que teria por base de cálculo o 

preço do serviço prestado, o que seria inconstitucional. A criação de uma contribuição para 

tributar o serviço de intermediação prestado pelos marketplaces, com fundamento no art. 195, 

§4º, da CRFB/1988, teria os mesmos entraves anteriormente descritos: a hipótese de incidência 

dessa contribuição e a sua base de cálculo coincidiriam com aquelas eleitas para o ISS. Sendo 

assim, a CRFB/1988 não traz instrumentos para que o legislador infraconstitucional possa, com 

base em seus dispositivos, instituir tributo sobre a prestação de serviço de intermediação por 

plataformas digitais. 

Por fim, reitere-se: Nem todos os fatos sociais são tributados. Nem deveriam ser. A 

CRFB/1988 confere competência para os entes políticos instituírem tributos, relacionando os 

fatos tributáveis. Se o negócio jurídico não corresponder a um fato tributável descrito na 

hipótese da norma geral e abstrata que veicule a regra-matriz de incidência tributária, ele não 

será considerado um fato tributário. 
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10. TÓPICOS CONCLUSIVOS POR CAPÍTULO 

 
1. Para a elaboração deste trabalho, estabeleceu-se a seguinte premissa: A tecnologia é, 

de fato, inevitável e não se pode apenas tentar compreendê-la com base naquilo que já existe. 

Não se pode simplesmente dizer que Uber realiza a prestação de serviço de transporte de 

passageiros. É preciso compreender esses novos modelos de negócio, seus contornos e 

funcionamento para que, somente, a partir disso, se possa verificar como os fatos deles 

decorrentes serão tributados. 

2. A ideia de economia compartilhada desenvolvida neste trabalho está relacionada ao 

uso de ativos de diversos proprietários por uma rede não coordenadas de consumidores. Deixa-

se de ser uma sociedade calcada na propriedade para se tornar a sociedade do uso. Empodera-

se o consumidor, que avalia, gerando rankings de fornecedores, e que deixa seus comentários 

sobre a sua experiência. Há, portanto, diversas pessoas que detêm os ativos, outras, que os 

consomem e uma plataforma que liga esses proprietários aos consumidores. 

3. O conceito de economia compartilhada é bastante antigo. Quase tão antigo quanto a 

ideia de humanidade. Entretanto, passou a ser mais utilizado nos últimos anos a partir do 

desenvolvimento da tecnologia da informação e com o crescente uso das redes sociais. Isso 

possibilitou o surgimento de plataformas online para compartilhar inicialmente informações, tal 

como ocorreu com os softwares livres, como o Linux, e a Wikipedia, chegando ao 

compartilhamento de bens e serviços nos últimos anos. Além disso, o compartilhamento ganhou 

força num contexto em que os bens se tornam obsoletos cada vez mais rapidamente e adquiri-

los deixou de ser a decisão mais vantajosa. A tecnologia que, num primeiro momento, afasta as 

pessoas umas das outras e da vida real, em prol de uma vida e de relações virtuais, nesse 

contexto, passa a ser utilizada para aproximar desconhecidos com um objetivo comum. 

4. Este trabalho pretendeu responder à seguinte questão: Os negócios jurídicos 

celebrados no contexto da economia compartilhada devem ser tributados como se fossem 

realizados offline? Para respondê-la, enfrentou antes os seguintes questionamentos: Que é 

economia compartilhada? Quais são os negócios jurídicos celebrados nesse contexto? Quais os 

desafios que esses novos modelos impõem para a compreensão dos critérios da regra-matriz dos 

tributos incidentes nesses casos?  
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5. Para respondê-las, utilizou-se do Constructivismo Lógico-Semântico enquanto 

método de estudo, porque ele confere precisão à linguagem, especialmente no que concerne à 

escolha dos termos e das acepções a eles empregadas. Considera-se que toda linguagem possui 

três dimensões: (i) sintática, que revela as relações entre signos; (ii) semântica, que demonstra 

as relações dos signos com os objetos que eles significam; e (iii) pragmática, que revela o plano 

dos usos, ou seja, a relação dos signos com seus usos. O Constructivismo Lógico-Semântico 

estrutura lógica e semanticamente os conceitos de direito, conferindo coerência e credibilidade 

ao discurso constitutivo do objeto, que é a realidade, revelando, assim, uma tomada de posição 

hermenêutico-analítica. A partir desse método, a tributação dos modelos de negócio na 

economia compartilhada será tomada como objeto de estudo. Para tanto, serão ordenados lógica 

e semanticamente os conceitos relacionados a essa ideia, para definir e delimitar a ideia de 

economia compartilhada e analisar a tributação incidente e os problemas a ela concernentes. 

6. Ao formular uma definição de um conceito, estabelece-se os limites de um conjunto 

e, por conseguinte, pode-se dizer o que nele está contido e o que nele não está contido. Ao 

definir, classifica-se os elementos segundo determinado critério, que determina aqueles que 

serão, portanto, incluídos no conjunto. Ao estabelecer os contornos da expressão “economia 

compartilhada”, será determinado um critério para verificar os modelos de negócio relacionados 

à ideia de economia compartilhada e aqueles outros que não se vinculam a ela. 

7. A ideia de compartilhamento não é absolutamente inédita. Pelo contrário. Ela se refere 

ao que a sociedade praticava antes da ascensão do capitalismo e da Revolução Industrial. No 

entanto, esse conceito foi remodelado pelo uso da tecnologia, utilizada para promover a 

aproximação de pessoas separadas geograficamente, pelas barreiras dos grupos com que se 

relacionam ou pela própria rotina que estabelecem. 

8. A economia compartilhada é um modelo econômico que se refere àqueles negócios 

que se utilizam de plataformas digitais para promover a aproximação de pessoas, que pretendem 

disponibilizar bens tangíveis ou intangíveis ou serviços com capacidade ociosa e de outras que 

pretendem utilizá-los podendo ou não haver o pagamento de determinado valor por essa 

utilização, bem como a cobrança pela utilização da plataforma. Há, portanto, a substituição da 

propriedade pelo uso, consagrando valores relacionados à sustentabilidade e a estilos de vida 

colaborativos. Desse modo, a economia compartilhada, por mais que se aproxime de outros 

conceitos: economia digital, economia social e economia de acesso, não poderá ser deles 
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considerada sinônimo. Deles se difere, por se tratar de gênero da espécie economia digital, por 

não ter correlação necessariamente com objetivos sociais e por não objetivar apenas a concessão 

de acesso aos bens e serviços, mas por buscar compartilhar a capacidade ociosa desses bens e 

serviços.  

9. As plataformas de economia compartilhada objetivam oferecer bens e serviços de 

terceiros a pessoas que buscam por esses bens e serviços. Elas não oferecem bens e serviços 

próprios, como ocorre com a locação de veículos pelas locadoras tradicionais, ainda que se 

utilizem de uma plataforma digital para tanto. Por essa razão, a economia compartilhada 

identifica-se como P2P. 

10. São características essenciais da economia compartilhada: (i) compartilhamento de 

bens tangíveis e intangíveis e serviços por intermédio de plataformas digitais; (ii) a aproximação 

de pessoas desconhecidas, sendo uma interessada em compartilhar e outra interessada em obter 

os bens e serviços; (iii) operações P2P; (iv) existência ou não de pagamento de preço para acesso 

ao bem ou serviço disponibilizado; (v) existência ou não de pagamento de preço para que a 

plataforma noticie o compartilhamento. 

11. Não se pode, pela pretensa necessidade de se reconhecer a possibilidade de 

integração do Direito Tributário pelo Direito Privado, com base no que determina os arts. 109 e 

110, do CTN, dar a ele primazia e ultrapassar as faixas de competência postas no texto 

constitucional. A CRFB/1988 representa limite à interpretação e utilização dos conceitos de 

Direito Privado, que, todavia, não devem ser utilizados no caso de o legislador tributário ter 

fixado uma definição própria para determinado conceito, dada a autonomia do Direito 

Tributário. 

12. O contrato de compra e venda está previsto no art. 481, do Código Civil, e são 

elementos essenciais desse contrato o bem, o preço e o consentimento. Os dois primeiros são o 

objeto do contrato e o consentimento, fundamental para que se compreenda que não se faz 

necessária a entrega do bem para que o negócio jurídico se perfectibilize. A compra e venda se 

caracteriza como contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, que gera obrigações recíprocas para os 

contratantes, decorrentes da manifestação de vontades que ambos expressaram ao contratar; (ii) 

simplesmente consensual, por bastar o acordo dos contratantes quanto ao bem e ao preço para 

que se perfectibilize, não havendo, para tanto, a necessidade de que o bem seja efetivamente 

entregue; (iii) oneroso, dado o sacrifício do bem para que haja o recebimento do preço; (iv) 
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comutativo, pela correspondência que se estabelece entre o bem e o preço por ele pago, ou seja, 

em que a vantagem obtida por um contratante corresponde ao sacrifício do outro; (v) 

instantâneo, mesmo que sua execução seja imediata, com a entrega do bem e recebimento do 

valor correspondente, diferida, com a entrega do bem e recebimento do valor após determinado 

período, ou continuada, quando o bem é entregue, mas o pagamento por ele, parcelado. Exige 

forma específica para sua celebração apenas quando tenha por objeto bem imóvel, quando o 

negócio jurídico deve ser feito por meio de escritura pública.  

13. O contrato de locação tem por objetivo proporcionar ao locatário o uso e gozo 

temporários de bem tangível restituível e ao locador, o pagamento de determinado valor 

normalmente chamado de aluguel, conforme determina o art. 565, do Código Civil. A locação 

se caracteriza como contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, em que, em decorrência da 

manifestação de vontade de ambos os contratantes, a obrigação de o locador oferecer o uso e o 

gozo do bem tangível e a obrigação de o locatário pagar o aluguel são interdependentes, não 

havendo locação sem aluguel; (ii) simplesmente consensual, ou seja, gera seus regulares efeitos 

a partir de sua celebração, em que as obrigações do locador e do locatário são pactuadas, não 

havendo a necessidade de tradição do bem para que o contrato se perfectibilize, mas apenas a 

manifestação de vontade das partes; (iii) oneroso, característica que traduz o necessário 

pagamento em dinheiro pelo uso e gozo do bem tangível; (iv) comutativo, isso é, com prestações 

certas e determinadas para locador e locatário e em que a vantagem por um obtida corresponde 

ao sacrifício do outro; (v) impessoal, não sendo intuitu personae para qualquer das partes e 

admitindo, por conseguinte, a cessão do contrato; e (vi) de duração, por prolongar-se sua 

execução no tempo, podendo ainda ser por tempo determinado ou indeterminado. Contudo, é 

preciso destacar que se trata de contrato temporário, devendo o bem regressar ao poder do 

locador, porque, do contrário, estar-se-ia diante de uma compra e venda. Isso não impede que o 

contrato seja firmado por tempo indeterminado, quando os contratantes não estabelecem, no ato 

da celebração, a sua duração. Nesse caso, o contrato pode ser extinto a qualquer momento por 

iniciativa de qualquer de suas partes. 

14. Diante da ausência de pessoalidade, de subordinação, de salário, de continuidade ou 

pela eventualidade da prestação, ou ainda quando não for regulada por lei especial, como ocorre, 

por exemplo, em relação ao trabalho doméstico e ao contrato de empreitada, a prestação de 

serviço será regida eminentemente pelo Código Civil. Por meio dele, o prestador de serviço 
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executa seu fazer sem a direção do tomador, utilizando os métodos e processos que julgar 

adequados para tanto. Verifica-se, portanto, que a execução do serviço objeto desse contrato é 

feita com liberdade pelo prestador. A prestação de serviços se caracteriza por ser um contrato: 

(i) bilateral ou sinalagmático, em que a obrigação de prestar o serviço pelo prestador 

corresponde aquela outra do tomador de pagar o preço pelo serviço e decorrem elas da 

manifestação de vontade de ambos os contratantes; (ii) oneroso, por haver o necessário 

pagamento em dinheiro pelo serviço prestado; (iii) pessoal ou impessoal, por não 

necessariamente ser celebrado intuitu personae; (iv) comutativo, em que a vantagem obtida por 

um contratante corresponde ao sacrifício do outro; (v) de duração, por prazo determinado ou 

indeterminado, ou instantâneo, se sua execução for imediata. 

15. A permuta ou troca também é conhecida como escambo. Por meio dela, um dos 

contratantes se compromete a entregar determinado bem ou prestar determinado serviço em 

troca de outro bem ou serviço. A contraprestação, diferentemente do que ocorre na compra e 

venda e na prestação de serviços, não é fixada em dinheiro. Não havendo preços, é irrelevante 

o valor atribuído aos bens ou serviços trocados. A permuta ou troca caracteriza-se como 

contrato: (i) bilateral ou sinalagmático, por estipular obrigações recíprocas para os contratantes, 

relacionadas à entrega de bem ou à prestação de serviço, decorrentes da manifestação de vontade 

de contratar de ambos; (ii) simplesmente consensual, ou seja, perfectibiliza-se no momento de 

sua celebração, não sendo necessária a conclusão do serviço ou a entrega do bem para que se 

considere perfeito; (iii) oneroso, por significar alteração da situação patrimonial dos contratantes 

que entregam ou bem ou prestam o serviço um ao outro; (iv) comutativo, por estipular, no 

momento da celebração, prestações certas e determinadas para cada um dos contratantes e em 

que a vantagem por um obtida corresponde ao sacrifício do outro; (v) pessoal ou impessoal, por 

serem as obrigações assumidas em virtude desse contrato não necessariamente intuitu personae, 

mas podendo sê-lo; (vi) instantâneo, por ser de execução imediata, ou seja, que não perdura no 

tempo. 

16. O comodato é contrato firmado para que se faça a cessão gratuita de um bem móvel 

ou imóvel para que seja usado e posteriormente devolvido em sua individualidade. Caracterizam 

o comodato, nos termos do art. 579, do Código Civil: (i) a gratuidade; (ii) a não-fungibilidade 

do bem emprestado e, portanto, a não-consumibilidade desse bem; e (iii) a temporariedade. São 

características do contrato de comodato ser ele: (i) unilateral, por determinar a obrigação de 
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devolver o bem após o uso apenas para o comodatário, mas ao comodante também caberá 

permitir o uso da coisa pelo comodatário nas condições estipuladas; (ii) gratuito, por não 

estipular contraprestação ao empréstimo do bem; (iii) real, que somente se perfaz com a entrega 

da coisa pelo comodante ao comodatário; e (iv) intuitu personae, não se confundindo com o 

direito real de uso. 

17. A cessão de direitos se caracteriza pela transferência, em caráter exclusivo e não 

temporário, de parcela ou de todos os direitos patrimoniais do autor em favor do cessionário, 

podendo ser ela total, ou seja, de todos os direitos patrimoniais do autor, ou parcial, abarcando 

apenas alguns desses direitos. Já a licença é composta pela autorização para que o licenciado 

utilize ou explore o bem imaterial sob determinadas condições, permanecendo com o licenciante 

a propriedade intelectual de todos os direitos patrimoniais do software. Os contratos de cessão 

de direito e de licenciamento se caracterizam como: (i) bilaterais ou sinalagmáticos, em que, em 

decorrência da manifestação de vontade de ambos os contratantes, a obrigação de o cedente ou 

licenciante oferecer o uso do bem intangível e a obrigação de o cessionário ou licenciado aceitar 

os Termos de Uso, o que pode incluir o pagamento de determinado montante pelo cessionário 

ou pelo licenciado; (ii) simplesmente consensuais, ou seja, geram seus regulares efeitos a partir 

de sua celebração, em que as obrigações do cedente ou licenciante e do cessionário ou licenciado 

são pactuadas, não havendo a necessidade de acesso ao bem para que o contrato se perfectibilize, 

mas apenas a manifestação de vontade das partes; (iii) onerosos, característica que traduz o 

necessário pagamento em dinheiro pelo uso e gozo do bem intangível, podendo ainda ser 

gratuito, em que a concessão do bem intangível é feita sem contraprestação; (iv) comutativos, 

isso é, com prestações certas e determinadas para cedente ou licenciante e cessionário ou 

licenciado e em que a vantagem por um obtida corresponde ao sacrifício do outro; (v) 

impessoais, não sendo intuitu personae para qualquer das partes e admitindo, por conseguinte, 

a cessão do contrato, podendo, todavia, ser, no caso da cessão, intuito personae; e (vi) de 

duração, por prolongar-se sua execução no tempo, podendo ainda ser por tempo determinado 

ou indeterminado. 

18. O contrato misto caracteriza-se pela formação de um único instrumento. Nele, o 

vínculo contratual produzirá efeitos jurídicos diversos, o que também diferencia o contrato misto 

daquelas outras espécies contratuais isoladamente consideradas. Os contratantes avaliam as 

obrigações que decorrerão do negócio para elegerem a melhor forma de celebrá-lo, 
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considerando que essas espécies contratuais não são estanques, especialmente se levada em 

conta a complexidade adicional que a tecnologia trouxe para a compreensão fática e jurídica das 

atividades cotidianas. 

19. O contrato celebrado entre a plataforma digital e seus usuários não se confunde com 

o negócio jurídico indireto, porque não há o uso de uma estrutura lícita para outro fim, gerando 

a incompatibilidade entre o que efetivamente se almeja os meios usados para alcançá-lo. 

Também não se configura como prestação de serviço por interposta pessoa, porque não há, no 

caso, terceirização, espécie de contrato de trabalho temporário, celebrado para que uma pessoa 

jurídica forneça à outra mão de obra para satisfazer demanda complementar. Por fim, o 

marketplace não realiza revenda de bens, pois ele não efetua compra e venda de bens nem 

mantém os bens transacionados pelas pessoas que foram por ele aproximadas em seu estoque. 

20. O contrato celebrado entre os usuários e a plataforma mais se assemelha à 

intermediação, pelo que se entende o instrumento pelo qual um sujeito se compromete a 

aproximar o seu contratante a outras pessoas interessadas nos bens ou serviços por ele fornecidos 

ou destas pessoas àquele. Esses modelos de negócio baseados no conceito de economia 

compartilhada realizam, em geral, a intermediação para a prestação de serviço ou fornecimento 

de bem tangível ou intangível. 

21. A plataforma digital firma com seus usuários contrato de intermediação atípica, por 

não se enquadrar naqueles modelos tipificados pelo Direito Civil: comissão, mandato, 

representação comercial autônoma, agência, corretagem. Por essa razão, pode-se dizer que a 

plataforma digital realiza mais do que uma simples intermediação, mas menos do que uma 

revenda. Não há, no caso, negócio jurídico com natureza de comissão, porque ainda que se 

considerem apenas as hipóteses de compra e venda, não nos parece ser o caso de contrato de 

comissão, quando se analisa o papel da empresa de economia compartilhada que, por meio da 

tecnologia, promove o encontro de pessoas que querem oferecer bens de que dispõe e outras 

que querem obter tais bens. Essas pessoas não permanecem incógnitas. Não se trata de mandato, 

porque a prática dos atos empreendidos pelas pessoas que se encontraram por intermédio da 

tecnologia não se dá em nome alheio, mas em nome próprio. São as pessoas que se encontraram 

que celebram contrato de compra e venda, mútuo, prestação de serviço etc. Não se identifica 

com representação comercial autônoma, pois a plataforma não se compromete a obter pedidos 

de compra e venda de mercadorias vendidas pelo representado. Também não é o caso de 
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agência, ampliação da ideia de comissão, ao estabelecer a promoção de “certos negócios”, pelo 

que poder-se-ia entender que o contrato poderia ser usado também para a promoção de 

prestações de serviços. Ademais, a remuneração do agente ou representante comercial afastam 

esse contrato daquele celebrado dentro do contexto dos modelos de negócio de economia 

compartilhada, porque nem sempre a plataforma digital cobra um fee de seus usuários para 

conectar aqueles que possuem interesses complementares. Ademais, as plataformas digitais não 

possuem uma zona de atuação delimitada. Elas atuam em todo o país e, em alguns casos, em 

todo o mundo, mas otimizam o encontro de seus usuários com o uso de algoritmos que, com 

base nos dados disponíveis na plataforma, conecta as pessoas que pretendem disponibilizar bens 

ou prestar serviços àquelas outras interessadas nesses bens ou serviços. Por fim, não se identifica 

com a corretagem, porque a plataforma digital não atua de acordo com as instruções recebidas 

das pessoas que a utilizam, não aconselha a conclusão do contrato nem promove a conciliação 

dos interesses das pessoas que, por meio dela, se aproximam. 

22. Os contratos atípicos ou inominados estão previstos no art. 425, do Código Civil, e, 

por força de liberdade de contratar, prevista no art. 421 e seguintes, do Código Civil, devem ser 

executados segundo sua função social e estar em consonância com os princípios de probidade e 

de boa-fé, bem como observar a legislação aplicável à matéria. Pode-se classificar o contrato 

atípico ou inominado de intermediação, firmado entre os usuários e a plataforma digital como: 

(i) bilateral ou sinalagmático, por determinar obrigações recíprocas para os contratantes 

decorrentes da manifestação de vontade de ambos; (ii) oneroso ou gratuito, a depender da 

previsão de pagamento ou não desse fee pelos usuários à plataforma digital; (iii) comutativo, 

por estipular, no momento da celebração, prestações certas e determinadas para cada um dos 

contratantes e em que a vantagem por um obtida corresponde ao sacrifício do outro; (iv) pessoal 

ou impessoal, por serem as obrigações assumidas em virtude desse contrato não necessariamente 

intuitu personae, mas podendo sê-lo; e (v) de duração ou instantâneo, a depender do tipo de 

execução do contrato, se perdura no tempo ou não. 

23. O contrato inteligente ou smart contract, utilizando a tecnologia de blockchain, pode 

ser definido como o acordo entre duas ou mais partes acerca de uma obrigação futura que será 

cumprida de forma imparcial. Do ponto de vista jurídico, essa definição é absolutamente aberta, 

demasiadamente ampla, mas ao analisar essa nova modalidade contratual, percebe-se que nada 

além disso pode ser dito a respeito dele. Os contratos inteligentes têm sido usados, tendo como 
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objeto especialmente a exploração econômica de propriedade industrial e direitos autorais. 

Nesse caso, o pagamento normalmente é feito por meio de criptomoedas, como o Bitcoin, 

podendo ser firmado entre as pessoas aproximadas pela plataforma digital. 

25. A Teoria dos Contratos fornece elementos para que se possa identificar as espécies 

contratuais utilizadas pelos modelos de negócio no contexto da economia compartilhada. A 

partir disso, considerando os contratos por eles celebrados, reconhecidos a partir das 

características estudadas e das definições dos conceitos mais relevantes, é possível verificar as 

relações jurídicas emergentes, bem como as obrigações postas a cada um dos contratantes. Isso 

torna a análise mais assertiva. Abandonam-se as analogias que enfraquecem os estudos por 

simplificarem demasiadamente as análises em prol da praticidade. E, ainda assim, não são 

afastados por completo os problemas decorrentes da tecnologia ao interpretar os enunciados 

prescritivos, a partir dos quais se constrói a norma geral e abstrata que veicula a regra-matriz de 

incidência dos tributos, e os fatos que supostamente a ela se subsomem. 

26. O modelo de marketplace promove a agregação de provedores de uma categoria de 

bens ou de serviços ofertados. Os modelos de negócio de economia compartilhada são 

construídos no formato de marketplaces. Intuitivamente, associa-se essa figura somente às 

operações de compra e venda com grandes fornecedores, mas com base em todas as 

considerações tecidas neste tópico do trabalho, fica claro que não é o tipo de contrato celebrado 

entre seus usuários que o caracteriza, mas a sua estrutura pensada para agregar provedores de 

uma categoria de bens ou de serviços ofertados e, por conseguinte, atrair usuários que buscam 

por esses bens e serviços. Desse modo, sempre que se refere à plataforma digital nesse contexto, 

está-se tratando dos marketplaces de economia compartilhada. 

27. A plataforma digital firma com seus usuários, além do contrato de intermediação, 

contrato de licença de uso de seu software. Por meio dele, ela, enquanto detentora dos direitos 

patrimoniais do bem imaterial, concede autorização para que seus usuários se utilizem do 

programa, normalmente em cópia código-objeto, estipulando os seus Termos de Uso. Esse 

contrato é celebrado quando os seus usuários fazem o download o programa em seus 

equipamentos eletrônicos e concordam com seus termos e é caracterizado pela gratuidade. 

28. Tanto a definição quanto a classificação objetivam reunir apenas os elementos que 

serão objeto de análise, separando-os dos demais. Ao definir, delimita-se o conceito, a ideia, 

sendo, assim, traçados seus contornos e eliminando ambiguidades ou vaguidades. Cria-se o 
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conjunto dos elementos a serem examinados, classificando-os. Essa repartição do conjunto 

universo segundo critérios pressupõe a capacidade de análise e de julgamento de quem 

classifica. É preciso segregar os elementos, apontando aqueles estão contidos no subconjunto A 

e aqueles que estão contidos no subconjunto B, observado o critério eleito para repartir. Desse 

modo, os marketplaces podem ser classificados segundo os seguintes critérios, pelos quais é 

possível se obter as classes a seguir: (i) profundidade de integração: superficiais ou full-stack; 

(ii) número de pontas: duas ou três pontas; (iii) fluxo de valores: interno ou externo; e (iv) objeto 

da prestação: marketplace de serviços ou de bens, que podem, por sua vez, ser classificados 

segundo o critério da tangibilidade em: (iv.1) marketplaces de bens tangíveis; e (iv.2) 

marketplaces de bens intangíveis. Por fim, os marketplaces mistos surgem da operação de 

interseção entre os subconjuntos de marketplaces de bens e de serviços. 

29. As plataformas digitais Uber, Cabify, Lady Driver e 99 Pop ligam prestadores de 

serviço de transporte de passageiros com os tomadores desses serviços. Inequivocamente há 

aqui um contrato de prestação de serviço de transporte. Além disso, esses prestadores de serviço 

firmam com as plataformas digitais contrato de intermediação para que ela realize o encontro 

entre prestadores e tomadores desse serviço. Nos casos dos marketplaces de transporte 

anteriormente mencionados, o fluxo financeiro é interno. O tomador do serviço paga à 

plataforma o valor pelo serviço de transporte, que pode ter preços dinâmicos, com o intuito de 

equilibrar oferta e demanda. Ela desconta desse valor o fee cobrado pela intermediação e repassa 

o restante para o prestador do serviço. Nas hipóteses em que o prestador do serviço pode receber 

o pagamento em dinheiro ou por cartão de crédito fora da plataforma digital, como acontece no 

Uber, 99 Pop, Lady Drive, esses valores são considerados um adiantamento do montante devido 

pela plataforma ao prestador de serviços. 

30. No caso desses marketplaces de beleza, como Make You e Singu, há a celebração de 

um contrato de prestação de serviço entre tomador e prestador. Além disso, o contrato celebrado 

entre prestador e a plataforma digital normalmente é misto, tendo por objeto a intermediação, 

para que ele seja conectado ao tomador, e o serviço de seleção e treinamento prestado pela 

plataforma. Ou seja, o mesmo instrumento contratual, de adesão, prevê a intermediação e essa 

prestação de serviço de seleção e treinamento. No entanto, não há qualquer óbice à celebração 

de contratos coligados, ou seja, dois instrumentos autônomos, tendo um como objeto a 

intermediação e outro, a prestação de serviço de seleção e treinamento. O fluxo de todos os 
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valores nesse modelo de negócio é interno, inclusive aqueles valores relacionados ao montante 

cobrado pela urgência, preço dinâmico para equilibrar oferta e demanda ou valor adicional pela 

escolha de profissional para execução do serviço. O tomador do serviço efetua o pagamento à 

plataforma que retém o fee e repassa o montante pago com o fee descontado para o prestador. 

31. A prestação de serviços em geral, chamada pelo Airbnb de “experiências únicas e 

autênticas”, é também intermediada pelo Dinner For Friends. Essas plataformas ligam 

prestadores de serviços em geral a tomadores que buscam por esses serviços, sendo essas 

pessoas ligadas por um contrato de prestação de serviço marcado pela pessoalidade. A 

plataforma digital intermedia a relação entre anfitrião prestador e tomador do serviço pelo que 

cobra o fee. O fluxo financeiro é interno. O tomador paga pelo serviço à plataforma que desconta 

o fee e repassa a diferença entre o valor pago e o descontado ao anfitrião prestador do serviço. 

32. No modelo Getninjas, o tomador celebra com o prestador contrato de prestação de 

serviços e a plataforma é contratada pela modalidade de contrato de prestação de serviço de 

veiculação de anúncios classificados. O fato de ser remunerada por “moedas”, que se referem à 

contraprestação pela aquisição de leads, reforça a natureza do contrato firmado com a 

plataforma, sendo esse o modelo mais comum de contratação de anúncios pela internet. 

Ademais, se o prestador de serviço for pessoa jurídica, essa despesa deveria ser classificada 

como despesa de marketing. Os modelos de negócio remunerados por leads não são objeto deste 

trabalho, porque se afastam da ideia de compartilhamento aqui defendida. 

33. No modelo de compartilhamento de bens tangíveis pelo Enjoei, vendedor e 

comprador celebram contrato de compra e venda de bem tangível móvel e pela entrega do bem 

é pactuado o preço. Sobre esse valor, é calculado o fee devido pelo comprador, ou seja, esse 

valor é acrescido ao preço de venda do bem, assim como um terço do frete por ele suportado. O 

fluxo financeiro do marketplace é interno. Isso faz com que esses valores sejam pagos pelo 

comprador à plataforma digital, que desconta ainda o fee devido pelo vendedor, além dos valores 

relativos ao anúncio e o um terço do frete devido, e repasse a diferença ao vendedor. O vendedor 

pode ainda contratar os serviços do Enjoei Pro que compreendem: triagem dos produtos, 

cadastro na plataforma, fotos, sugestão de preços, armazenamento e envio das peças. Nessa 

modalidade a plataforma atua como marketplace fulfillment. 

34. O Dress-and-go Share é modelo de negócio de compartilhamento por locação, em 

que ele continua atuando como agregador de oferta e de demanda, intermediando a relação entre 
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o proprietário do bem e o locatário, mas sem a celebração de um contrato atípico ou inominado 

de intermediação. Para tanto, ele firma com o proprietário contrato de cessão do bem por prazo 

indeterminado, mediante o pagamento de fee pelas locações do bem efetuadas.Além disso, o 

marketplace firma com o locatário contrato de locação do bem tangível móvel disponibilizado 

pelo proprietário por contrato de cessão do bem alugado, pagando, por isso, o respectivo aluguel. 

O fluxo financeiro, nesse caso, é interno, porque o pagamento do aluguel é feito pelo locatário 

para a plataforma digital que desconta o fee e repassa o restante para o proprietário do bem. 

35. No modelo de compartilhamento da Bn Boats, os proprietários divulgam a 

disponibilidade de suas embarcações, negociam as condições do contrato e celebram a locação, 

em que são incluídos o valor do combustível e o marinheiro. Trata-se, portanto, de contrato 

misto que inclui a prestação de serviço do marinheiro e o fornecimento de combustível, mas em 

que prepondera a locação. Desse modo, por meio de um único instrumento, celebram-se a 

locação, a prestação de serviços e o fornecimento de combustível. O fluxo financeiro é interno, 

ou seja, os valores são pagos pelo locador à plataforma que os repassa ao locatário. 

36.  O Aibnb não presta serviço de hospedagem nem realiza locação por temporada. Por 

seu intermédio, locador e locatário celebram contrato de locação de imóvel por prazo 

determinado. O contrato firmado entre eles e a plataforma digital que promoveu a aproximação 

dessas pessoas para que a capacidade ociosa do imóvel pudesse ser, ao menos 

momentaneamente suprida, é um contrato atípico ou inominado de intermediação. Por meio 

dele, são pactuados os valores a serem pagos por locador e locatário por essa intermediação. O 

fluxo financeiro nesse modelo é interno. Ademais, o Airbnb não se confunde com modelos de 

negócio como aqueles desenvolvidos por: (i) coworkings; (ii) Alugue Temporada; (iii) Quinto 

Andar; e (iv) Loft. 

37. Livralivro é uma plataforma digital cria uma rede de usuários que celebram entre si 

contratos de troca ou permuta de livros, intermediada por ela. Assim, os usuários celebram com 

ela contrato de intermediação e, entre eles, contrato de permuta ou troca. Não há qualquer 

cobrança pela plataforma para que seus usuários se conectem por seu intermédio e, por isso, não 

há, nesse caso, a definição de como se dá o fluxo financeiro, como feito em relação aos outros 

modelos de negócio. 

 38. A plataforma digital Tem Açúcar promove o encontro das pessoas que possuem bens 

com capacidade ociosa e outras, que queiram usá-los. Celebra, portanto, com seus usuários 
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contrato atípico de intermediação e os usuários firmam, entre eles, contrato de comodato. Os 

usuários se cadastram, anunciam o bem em que tenham interesse e a plataforma os conecta a 

outros que possam emprestá-los. Eles celebrarão contrato de comodato especificando todos os 

termos, inclusive o prazo de duração do contrato, um de seus requisitos essenciais. 

Posteriormente, os usuários avaliam a experiência na plataforma digital. Esse empréstimo a 

título gratuito pode ser feito por prazo indeterminado, o que caracteriza a doação, mas não retira 

a plataforma do contexto da economia compartilhada, visto que se relaciona à ideia de mercados 

de redistribuição, estilos de vida colaborativos e novos sistemas de produtos e serviços 

39.  O marketplace Apoia-se objetiva ligar pessoas que querem divulgar conteúdos 

digitais a outras que queiram a eles ter acesso. Está associado aos ideais de sustentabilidade do 

ponto de vista financeiro, estimula a liberdade criativa e conecta usuários de todo o mundo. O 

usuário que disponibiliza conteúdo por meio da plataforma digital celebra com os apoiadores 

contrato de licenciamento do conteúdo disponibilizado (bens intangíveis), mediante pagamento 

de determinado valor. Com a plataforma, o usuário celebra contrato de intermediação, para que 

ela o conecte aos apoiadores e faça a gestão do pagamento, com a retenção de fee. O fluxo 

financeiro, nesse caso, é interno. 

40. Outro modelo de negócio de compartilhamento de bens intangíveis é o Trocajogo, 

que lastreado em contrato de permuta ou troca, permite que as pessoas troquem jogos de 

videogame. O objeto do compartilhamento, nesse caso, não é a mídia física, mas o jogo nela 

contido, que pode ser definido como o software, criado com o intuito de entretenimento e em 

que os jogadores atuam ativamente. Nesse modelo de negócio, há a celebração de contrato de 

permuta ou troca entre os jogadores. Esse contrato tecnicamente tem por objeto a permuta ou 

troca da licença de uso do software, nos art. 9º, da Lei 9.609/1998, e não do jogo de videogame 

em si, ou seja, do software em si mesmo considerado. Os usuários celebram com a plataforma 

digital contrato atípico de intermediação. Por essa atividade, a plataforma cobra dos jogadores 

fee anual, denominado “validação de cadastro”, podendo os jogadores dela se utilizar inúmeras 

vezes para que sejam conectados a outros e possam trocar seus jogos. 

41. A Rappi firma com o usuário contrato de intermediação atípico ou inominado. Ele 

paga, pela intermediação, um percentual sobre o valor da transação contratada para que sejam 

conectados ao mandatário, que celebra com o usuário (mandante) contrato de mandato. Já com 

o fornecedor, o mandatário firma contrato de compra e venda ou prestação de serviços em nome 
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do mandante, conforme os poderes que lhe foram conferidos. O pagamento pela compra e venda 

ou prestação de serviços, acrescido do frete, é feito à plataforma que repassa ao mandatário o 

valor a ele referente. 

42. Para analisar a tributação incidente sobre os fatos consistentes nos negócios jurídicos 

celebrados no contexto da economia compartilhada pelas plataformas digitais e seus usuários, é 

preciso antes definir os conceitos e enfrentar as dificuldades postas. Não se pode querer fazer 

com que essas novas realidades caibam a todo custo nas regras-matrizes de incidência dos 

tributos sobre o consumo, a renda e a receita. Para tanto, foram apresentados os principais 

problemas concernentes a cada um dos critérios da regra-matriz de incidência tributária: 

material, espacial, temporal, quantitativo e pessoal. 

43. No critério material, a tecnologia acentuou especialmente a dificuldade para se 

definir “produto”, “mercadoria”, “serviço” e “serviço de comunicação”. Quando a CRFB/1988 

explicita um termo sem defini-lo especificamente, ela acaba por incorporar o significado 

ordinário ou técnico apresentado ao tempo da promulgação do texto constitucional. Desse modo, 

o destacamento da frase de seu texto-fonte não poderá implicar em mutação de sentido, 

desconsiderando o contexto em que a frase foi produzida, sob pena de deturpar por completo a 

mensagem prescritiva, seja ela a do texto constitucional, seja ela a emitida pelos Tribunais 

Superiores em seus julgamentos, especialmente naqueles que têm força vinculante. 

44. Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido à transformação, 

beneficiamento, montagem, acondicionamento ou recondicionamento. Essas modalidades de 

industrialização estão eminentemente relacionadas à ideia de produção de bens tangíveis, não 

descrevendo a produção de intangíveis, especialmente daqueles desacompanhados de qualquer 

componente corpóreo. Portanto, os bens intangíveis, definidos no Pronunciamento Técnico CPC 

04, em geral, não se enquadram na definição de “produto”, porque não são fruto de processo 

industrial. Além disso, os bens intangíveis não são susceptíveis de ser objeto de compra e venda, 

não podendo ser objeto de “operação com produto industrializado”. Eles são negociados, nos 

termos da Lei 9.609/1998 e Lei 9.610/1998, por meio de: (i) contrato de desenvolvimento; (ii) 

contrato de customização; (iii) cessão de direitos; e (iv) licença, que, por sua vez, poderá ser 

concedida para comercialização, desenvolvimento ou uso. Ainda que se sustente que apesar de 

ser regida especificamente pela Lei 9.609/1998 e pela Lei 9.610/1998 e não pelo Código Civil, 

geraria os mesmos efeitos de uma compra e venda, essa discussão não geraria efeitos em relação 
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ao IPI, porque, conforme anteriormente demonstrado, os bens intangíveis não se enquadram na 

definição de “produto industrializado”. 

45. Apesar daquela tendência vista com a decisão proferida na ADI 1.945 MC, de alargar 

o conceito de “mercadoria” para nele incluir bens incorpóreos, no julgamento do mérito da ADI 

1.945, em conjunto com a ADI 5.659, o entendimento que prevalecerá é o de que as operações 

com software não se enquadram no critério material da regra-matriz de incidência do ICMS. Por 

essa razão, não foi dada nova interpretação ao termo “mercadoria”, modificando a forma como 

é entendido desde a edição da CRFB/1988, com base no contexto em que foi editado. 

“Mercadoria” deve ser entendida como bem móvel, corpóreo, tangível, posto no comércio. Tal 

bem deve ser objeto de “operação relativa à circulação de mercadorias”, ou seja, de negócio 

jurídico que determine a transferência da titularidade do bem de uma pessoa a outra. Portanto, 

os bens incorpóreos não poderiam ser assim considerados e, por conseguinte, não ensejariam a 

incidência do ICMS e a tentativa de tributá-los, inconstitucional, como os Convênios ICMS 

181/2015 e 106/2017, além da Decisão Normativa CAT 4 de 20/09/2017, editada pelo Estado 

de São Paulo. 

46. As definições de “serviço” tradicionalmente formuladas se referem a um fazer em 

favor de terceiros com conteúdo econômico, que reflita uma relação de Direito Privado. No 

entanto, o STF, ao dirimir as controvérsias que lhe foram apresentadas, foi, ao longo do tempo, 

alargando o conceito de “serviço” tributável ou, ao menos, alterando os critérios aplicáveis para 

reconhecê-lo. Por isso, passa-se à análise dos julgados que evidenciam a mutação constitucional 

e a necessidade de recontextualização para compreendê-lo. Desse modo, o ISS não deveria 

incidir sobre aquilo que não é serviço, ou seja, que não constitua uma obrigação de fazer, critério 

que continua sendo adotado para se entender o que é “serviço” tributável. O que vem ocorrendo 

é que, ao longo dos anos, como ocorre nesse julgado, o STF passou a entender que há a 

possibilidade de o ISS alcançar aquilo que não seja “serviço”, considerando a abertura semântica 

da expressão “de qualquer natureza”, posta no art. 156, III, da CRFB/1988. A associação do 

“serviço” à obrigação de fazer demonstra a adoção de critério puramente jurídico. E esse critério, 

por mais que a ementa do RE 651.703 (ISS sobre planos de saúde) demonstre o contrário, 

continua sendo adotado. O que mudou foi a extensão do que se entende por “fazer”. Isso se 

verifica, por exemplo, no RE 603.136 (ISS sobre contratos de franquia), quando se considerou 

a possibilidade de incidência do imposto sobre aquilo que não constitui “serviço”, dada a 
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natureza híbrida desse contrato e a impossibilidade de segregação das atividades que constituem 

serviço daquelas que não constituem. Não há, portanto, mutação constitucional do conceito de 

“serviço”. Considerando o plano da significação, a interpretação ou reinterpretação do 

dispositivo constitucional, num novo contexto, ou seja, com base em elementos imprevisíveis à 

época da edição do texto determinaria essa mutação. Não é o que ocorre.  

47. “Prestar serviço de comunicação” deve ser entendido o processo pelo qual o emissor 

da mensagem, que figura como tomador, contrata o serviço do canal para transmiti-la a terceiro, 

mediante o pagamento de determinado valor. Somente haverá a prestação de serviço de 

comunicação quando a transmissão da mensagem se der com a intermediação de terceiro. 

Quando a mensagem for transmitida pelo próprio emissor, sem a contratação do prestador de 

serviço que exerce a função de canal, não restará configurado o fato que, se descrito em 

linguagem competente, ensejará a formação da relação jurídica, que tem por objeto o ICMS-

comunicação, entre o prestador do serviço e o Estado ou Distrito Federal. Não foi consagrada a 

mutação constitucional do conceito de “serviço de comunicação”, dado que o STF, manteve, ao 

longo dos anos, o entendimento de que “comunicação” é ideia mais ampla do que “serviço de 

comunicação”. Ele pode ser definido como a prestação onerosa de serviço de fornecimento de 

condições materiais contratada pelo emissor para que a mensagem possa ser enviada ao receptor. 

Os maketplaces não prestam “serviço de comunicação”. Ele presta serviço de intermediação 

atípica ou inominada e o objetivo das pessoas por eles ligadas não é de estabelecer uma simples 

comunicação, mas de celebrar contrato de compra e venda, locação, prestação de serviço, 

permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento ou ainda firmar negócios jurídicos 

mistos. 

48. Quanto aos problemas atinentes ao critério espacial da regra-matriz de incidência, 

ainda que a legislação eleja elementos de conexão para alcançar os valores auferidos no exterior 

por empresas brasileiras ou por suas filiais, controladas ou coligadas estabelecidas fora do Brasil 

ou ainda por empresas estrangeiras estabelecidas no país, tornou-se bastante complexo alcançá-

las no contexto da digitalização da economia. A partir de então, não existem barreiras para que 

as empresas de tecnologia alcancem pessoas no mundo todo. Os marketplaces objeto deste 

estudo, nada mais são do que empresas de tecnologia. Eles não são fornecedores de bens nem 

prestadores de serviços, além daquele que consiste na aproximação de pessoas que queiram 
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oferecer seus bens e serviços e outras que estejam interessadas em obtê-los. Dessa forma, a 

alocação das receitas e despesas são absolutamente manipuláveis. 

49. Remanesce a questão? Qual seria o vínculo capaz de definir o critério espacial da 

regra-matriz de incidência tributária, considerando as operações realizadas pelos marketplaces 

que conectam as pessoas que pretendem disponibilizar seus bens e serviços e aquelas outras que 

pretendem usá-los? Pelo menos três são as respostas possíveis para esse questionamento: (i) o 

local em que o marketplace esteja estabelecido; (ii) o local em que se encontra o fornecedor dos 

bens tangíveis ou intangíveis ou dos serviços; (iii) o local em que estejam situadas as pessoas 

interessadas nesses bens ou serviços. Essas três hipóteses podem ser aplicadas tanto para a 

definição do local em que ocorre o fato tributável para os tributos diretos quanto para os 

indiretos. No que se refere à tributação dos valores cobrados pela plataforma para intermediar 

esses outros negócios jurídicos celebrados por aqueles que possuem interesses complementares 

e que ela aproxima, é preciso alguma cautela. O tema será analisado com maior profundidade 

no tópico 8.2 deste trabalho, mas para aqueles que defendem a incidência do ISS sobre a 

intermediação realizada pelos marketplaces, a definição do local em que se considera ocorrida 

a prestação de serviço deve ser veiculada por lei complementar, considerando o que determina 

o art. 146, I, da CRFB/1988. A exigência desse veículo introdutor de norma se justifica pelo 

fato de que a determinação do local em que se considera ocorrido o fato tributável evita 

eventuais conflitos de competência.  

50. As plataformas digitais, ao aproximarem as pessoas que pretendem disponibilizar 

seus bens tangíveis ou intangíveis ou seus serviços a outras pessoas que querem utilizar tais 

bens ou serviços, realizam a intermediação de outros negócios jurídicos, como compra e venda, 

locação, prestação de serviço, permuta, comodato, cessão de direitos ou licenciamento. A 

definição do momento da ocorrência do fato tributável relativo a esses negócios jurídicos 

tradicionais gera menos questionamentos do que definir quando ocorre a intermediação 

realizada pela plataforma digital, para quem considera ser essa atividade tributável. Obviamente 

a resposta a essa pergunta depende do que os Termos de Uso da plataforma digital determinam. 

Considerando os modelos de negócio de compartilhamento, objeto deste estudo, somente 

considera-se ocorrida a intermediação se celebrado o negócio jurídico entre essas pessoas que 

foram aproximadas. 

51. No critério quantitativo, destacam-se os problemas relacionados à base de cálculo. 
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No caso das empresas da economia compartilhada, o principal ativo, sem dúvida, é a plataforma 

digital que conecta as pessoas que querem oferecer seus bens ou serviços a outras que querem 

obtê-los. Tem-se, nesse caso, um software, ou seja, um intangível de difícil valoração para que 

seja reconhecido como ativo e cujo cálculo de vida útil não é trivial. Os upgrades podem 

aumentar a vida útil do software das plataformas digitais e, considerando a legislação vigente e 

as normas contábeis correlatas, eles poderiam ser reconhecidos como um novo ativo intangível, 

completamente descolado daquele que foi por ele substituído, se cumpridos os critérios de 

reconhecimento previstos no item 18 do Pronunciamento Técnico CPC 04. Nesse caso, 

verificado se a sua vida útil é determinável ou não, será amortizado ou submetido ao teste de 

impairment com as despesas correlatadas lançadas em conta de resultado até que a sua vida útil 

seja completamente finalizada. O update também poderá provocar o aumento da vida útil do 

software que compõe plataforma digital. Tratando-se de mera atualização, um novo intangível 

não será contabilmente reconhecido. O aumento de vida útil do ativo intangível deverá ser 

reconhecido como receita no resultado do exercício, implicando em aumento da base de cálculo 

do IRPJ e da CSLL. 

52. É possível identificar modelos de negócio de compartilhamento sem receita 

decorrente de intermediação, não havendo em relação a essa fonte de receita, base de cálculo 

para composição dos tributos porventura incidentes sobre tais valores. No entanto, nos modelos 

de negócio online, é comum a obtenção de receita com espaços para publicidade e com a gestão 

dos dados dos seus usuários. Por isso, muitas vezes, a despeito de o modelo de negócio se 

dedicar ao compartilhamento, a receita que ele aufere advém não da intermediação que realiza, 

pela qual não faz qualquer tipo de cobrança, mas dessas outras fontes. Obviamente todas as 

receitas auferidas irão compor o resultado do exercício para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, 

além de serem base para a tributação pela Contribuição ao PIS e pela COFINS. 

53. O marketing digital se refere às ações de comunicação empreendidas por meio da internet, 

da telefonia celular ou de outros meios digitais, com o objetivo de os anunciantes divulgarem 

seus produtos ou serviços para potenciais clientes. Com o tempo, o marketing digital foi se 

tornando mais assertivo. O anúncio passou a ser veiculado exatamente para as pessoas que 

compõem o público-alvo do anunciante. Com base no aumento da importância da análise dos 

dados relativos aos perfis e contextos dos usuários, ganhou cada vez mais relevo o papel do 

analista de dados nas equipes de marketing das empresas, capaz de atuar com precisão nos 
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leilões em tempo real, decidindo quanto gastar e como alocar esses valores. Considerando o 

critério da essencialidade e relevância, adotado pelo STJ ao julgar o REsp 1.221.170, as despesas 

com marketing digital seriam dedutíveis da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS 

tanto no fornecimento de bens exclusivamente digitais quanto nas operações comerciais 

realizadas pela internet e mesmo para aquelas realizadas em lojas físicas. Nos dois primeiros 

casos, o marketing digital promove o produto e impulsiona as compras. No último, ele atua 

como ferramenta imprescindível para a manutenção desses modelos de negócio offline, 

especialmente diante da mudança de hábitos provocada pela pandemia de 2020 e do incremento 

da preferência pelas compras pela internet. No entanto, com base no entendimento adotado até 

então pela RFB e pelo CARF, deverão ser analisadas caso a caso a relevância e essencialidade 

dessas despesas para o desempenho das atividades pela empresa para verificar se podem ser 

tidas como insumo e se conclua se podem ser deduzidas da base de cálculo dessas contribuições. 

54. Determinar as pessoas que irão se enquadrar como sujeito ativo e como sujeito 

passivo na relação jurídica tributária tornou-se mais difícil especialmente em relação a negócios 

jurídicos que tenham por objeto a tecnologia ou que sejam celebrados através dela. O primeiro 

passo é identificar se houve a ocorrência de um fato descrito em alguma das hipóteses de 

incidência tributárias, considerando a materialidade dos tributos examinados. Em seguida, 

passa-se a verificar onde ocorreu o fato, considerando o critério espacial da regra-matriz de 

incidência, para que, então, se possa compreender quem é o ente que poderia figurar como 

sujeito ativo da relação jurídica tributária. 

55. Na sujeição passiva, emerge a discussão em torno da possibilidade ou não de o 

marketplace figurar como responsável tributário. Da análise dos arts. 129 a 138, do CTN, 

conclui-se que para que a plataforma digital possa ser responsabilizada, enquadrando-se como 

“[...] a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”, conforme determina 

art. 128, do CTN, é necessário que ela tenha poder de agir. Nesse sentido, é preciso que ela seja 

parte do negócio jurídico que ensejou o nascimento do crédito tributário ou tenha ingerência 

direta sobre ele. Como se viu, definitivamente não é o que ocorre nos modelos de negócio de 

compartilhamento aqui estudados. Ainda que se supere a ideia de que somente às pessoas 

definidas no art. 134, do CTN, pode ser atribuída a responsabilidade solidária, nos termos do 

art. 124, I, do CTN, a definição de “interesse comum” adotada pelo STJ não se aplica aos 

marketplaces. Eles não estão na posição de vendedores de mercadoria, porque celebram com 
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seus usuários contrato de intermediação e não de compra e venda, negócio jurídico firmado entre 

os usuários e não entre eles e a plataforma digital. Ela não atua em qualquer das pontas da 

compra e venda, não figurando como vendedor nem como comprador. Ademais, os 

marketplaces no contexto da economia compartilhada não atuam como “mandatários, prepostos 

e empregados” nem como “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 

privado”, conforme previsto no art. 135, do CTN, especialmente considerando que aqui se faz 

a análise de modelos de negócio P2P. Por essa razão, o art. 124, I, do CTN, não funciona como 

fundamento para atribuição de responsabilidade solidária aos marketplaces. 

56. A substituição tributária possua regra-matriz de incidência própria e o substituto 

figura no polo passivo da relação jurídica tributária de forma definitiva, respondendo totalmente 

pelo débito e pelos deveres instrumentais correlatos. Os deveres advindos do nascimento da 

obrigação tributária alcançam o substituto tributário, que, a partir de então, deverá defender suas 

prerrogativas administrativa e judicialmente. O marketplace não pode ser eleito pela lei como 

substituto tributário, por não atuar na cadeia comercial propriamente. O negócio jurídico de 

intermediação, por ele estabelecida com os seus usuários, não se confunde com as compras e 

vendas firmadas entre aqueles que compõem essa cadeia econômica. 

57. A despeito disso, a legislação de alguns Estados brasileiros prevê a responsabilização 

do marketplace nas seguintes hipóteses: (i) intermediação do pagamento; (ii) não emissão da 

NFe pelo vendedor; (iii) não prestação de informações pelo marketplace; e (iv) remessa de 

mercadorias por vendedor em situação irregular. 

58. Os marketplaces nem sempre realizam a intermediação de pagamentos. Eles podem 

contratar intermediadores de pagamentos, como Ebanx, Stone, Paypal e Pagseguro. Nesse caso, 

não poderão ser responsabilizados pelo recolhimento do ICMS devido na venda da mercadoria, 

justamente por não operar o “[...] recebimento e repasse dos pagamentos das operações”. 

59. A ilegalidade dessas normas estaduais que atribuem a responsabilidade ao 

marketplace pela não emissão de NFe pelo vendedor se destaca por duas razões: (i) não se 

configura, no caso, “atos ou omissões daqueles (dos marketplaces) concorrerem para o não 

recolhimento do tributo”, como determinado no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996; e (ii) a 

plataforma digital não tem controle sobre a emissão de NFe pelo vendedor. No contexto do 

compartilhamento, o papel da plataforma digital se restringe a ligar o vendedor ao adquirente 

da mercadoria, sendo a tradição realizada por conta e exclusivamente por seus usuários. Desse 



397 
 

modo, o marketplace não controla a emissão de NFe pelos seus usuários e nem teria meios de 

fazê-lo, considerando como atuam. 

60. Sobre a responsabilização por não prestar as informações solicitadas pelo Fisco, caso 

o marketplace terceirize o serviço de pagamentos e o integre a sua plataforma, contratando os 

serviços de intermediadores como Ebanx, Stone, Paypal e Pagseguro, ele não poderá ser 

obrigado a fornecer as informações relativas à intermediação de pagamentos pelo simples fato 

de que ele não as detém. Por essa razão, não poderá responder solidariamente em relação às 

operações sobre as quais tenha deixado de prestar as informações solicitadas pelo Fisco. Nos 

demais casos, dispondo das informações solicitadas pelo Fisco, o marketplace deverá apresentá-

las. Trata-se da instituição de dever instrumental com fundamento no art. 113, §2º, do CTN, 

“[...] no interesse da arrecadação ou da fiscalização”. Essas informações possibilitam que o 

Fisco conheça das operações de circulação de mercadorias realizadas por seu intermédio. 

61. A responsabilidade por remessa de mercadorias de vendedor em situação irregular 

não deve ser atribuída ao marketplace. Verificar a regularidade fiscal dos seus usuários não é 

tarefa que possa ser a ele atribuída. Ainda que se considere o entendimento adotado sobre 

inidoneidade de nota fiscal, quem teria a obrigação de fazê-lo seria o vendedor ou o adquirente 

do bem e não aquele que atua apenas aproximando quem queira disponibilizar o bem e quem 

deseja obtê-lo. Somente as partes contratantes da compra e venda poderiam demonstrar a 

veracidade da compra e venda firmada com o adquirente e a regularidade da situação cadastral. 

62. No caso de marketplace sem fulfillment, a plataforma digital não tem controle sobre 

o adimplemento da obrigação tributária, não podendo ser por isso responsabilizada. Ela somente 

aproxima a pessoa que disponibiliza seu bem e aquela outra que pretende obtê-lo, atuando, 

portanto, antes da ocorrência do “fato gerador”. A intermediação por ele realizada não pode ser 

tida como “atos ou omissões daqueles (dos marketplaces) concorrerem para o não recolhimento 

do tributo”, como determinado no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996. Por outro lado, se se 

tratar de marketplace com fulfillment, há o controle especialmente sobre a emissão de NFe, 

inclusive pela utilização do faturador da plataforma, como acontece na Amazon. A mercadoria 

será remetida ao adquirente pela plataforma digital e não pelo vendedor e não poderá seguir 

desacompanhada da NFe. Desse modo, o marketplace, além do controle das NFe emitidas, terá 

também as informações decorrentes da operação realizada, caso sejam solicitadas pelo Fisco. 

Ademais, a responsabilização do marketplace com fulfillment quando não haja a emissão de 
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NFe pelo vendedor é absolutamente possível, porque se trata de omissão que concorre para o 

não recolhimento do ICMS, como determinado no art. 5º, da Lei Complementar 87/1996. A 

plataforma digital, nesse caso, deverá ser responsabilizada pelo recolhimento do imposto se 

remeter a mercadoria ao adquirente desacompanhada da respectiva NFe. No entanto, quanto ao 

imposto não recolhido pelo vendedor, ainda que seja usado o faturador da plataforma digital 

para automatizar a emissão de NFe com os dados fornecidos pelo vendedor, o marketplace não 

tem ingerência alguma sobre a apuração e sobre o recolhimento do ICMS pelo vendedor. Por 

fim, verificar a regularidade fiscal dos seus usuários é tarefa que pode ser atribuída ao 

marketplace com fulfillment. Utilizando ou não o faturador da plataforma digital, se a NFe não 

for autorizada pela Secretaria de Fazenda, o motivo da rejeição será apontado por meio de 

código específico relativo à irregularidade fiscal do vendedor e como dito anteriormente, a 

mercadoria não poderá prosseguir para o adquirente. 

63. Em relação à hipótese de responsabilidade descrita no art. 6º, da Lei Complementar 

116/2003, aplicam-se aquelas observações feitas anteriormente sobre o funcionamento dos 

marketplaces. Imputar a eles o recolhimento dos tributos incidentes nos negócios jurídicos 

celebrados pelas pessoas que foram por eles aproximadas, é fazer com que eles fiscalizem o 

adimplemento de obrigações tributárias surgidas após a sua atuação. A intermediação por eles 

realizada se encerra quando opera o encontro de pessoas com interesses complementares para 

que elas, posteriormente, firmem contrato de prestação de serviço. Sobre ele, ela não terá 

qualquer controle quanto à efetiva prestação, emissão de documento fiscal obrigatório, 

pagamento do prestador e recolhimento do ISS incidente. 

64. Analisando a tributação incidente sobre o negócio jurídico de compra e venda 

celebrado entre os usuários da plataforma digital, em regra, quando o vendedor for contribuinte 

do ICMS, ele deverá emitir a NFe para acobertar a remessa da mercadoria e apurar e recolher o 

imposto, conforme determina a legislação do Estado em que estiver estabelecido. Contudo, no 

contexto da economia compartilhada, em que são examinados modelos de negócio P2P, as 

partes tendem a não se enquadrar como contribuinte do imposto, descrito no art. 4º, da Lei 

Complementar 87/1996. Enquadrando-se como MEI, conforme definido no art. 18-A, §1º, da 

Lei Complementar 123/2006285, o ICMS estará incluído entre os tributos recolhidos 

 
285 §1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na 
definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - -Código Civil, ou o empreendedor que exerça as 
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mensalmente em documento único de arrecadação, como determina o art. 13, VII, da citada Lei 

Complementar. 

65. Os modelos de negócio em os usuários das plataformas digitais celebram contrato de 

locação de bens móveis, como Dress-and-go Share e Bn Boats, não se submetem à tributação 

pelo ICMS nem pelo ISS. Não se verifica na locação a transferência da titularidade de bem 

móvel, corpóreo e tangível posto no comércio nem de prestação de serviço, por não traduzir um 

fazer, mas um dar. Por intermédio do Airbnb, locador e locatário celebram contrato de locação 

de imóvel por prazo determinado e não de prestação de serviço de hospedagem, o que conduziria 

à conclusão de que sobre o negócio jurídico celebrado entre o proprietário de imóvel ocioso e a 

pessoa que queira usá-lo não se submete à tributação pelo ICMS nem pelo ISS. 

66. Para qualificar o serviço prestado por uma pessoa a outra aproximadas pela 

plataforma digital, deve-se ter em mente que o simples fato de estar na Lista Anexa à Lei 

Complementar 116/2003 não significa que se está diante de um “serviço” tributável. É preciso 

que o item ou subitem listado seja, de fato, “serviço”, ou seja, enquadre-se na definição de 

“serviço”, segundo o texto constitucional, enquanto fazer humano em favor de terceiro com 

conteúdo econômico e que seja regido pelo Direito Privado. Assim, a expressão “de qualquer 

natureza”, contida no art. 156, III, da CRFB/1988, não é um “cheque em branco” conferido ao 

legislador infraconstitucional para que ele relacione as atividades que considera tributáveis pelo 

ISS. Ela não invalida a necessidade de que, para que seja tributável, deva enquadrar-se como 

“serviço”. 

67. No caso dos marketplaces de transporte, por exemplo, o serviço de transporte, 

previsto no subitem 16.02, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, é prestado pelo 

motorista em seu veículo ao passageiro tomador do serviço e não pela própria plataforma digital. 

O serviço por ela prestado é o de intermediação. Por essa razão, na base de cálculo do ISS devido 

pelo prestador do serviço de transporte, caso se enquadre como contribuinte do imposto, nos 

termos do art. 5º, da Lei Complementar 116/2003. não se inclui o fee cobrado pela plataforma 

digital pela intermediação. Para o Municípios que não tenham instituído a isenção do ISS para 

os profissionais autônomos, eles deverão recolher o imposto a cada prestação de serviço 

 
atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita 
bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples 
Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 155, de 2016)   
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realizada. Há a hipótese de a plataforma digital ligar passageiros a motoristas que prestarão 

serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, o que ensejará a incidência do ICMS, nos 

termos do art. 2º, II, da Lei Complementar 87/1996. O contribuinte do imposto, nesse caso, será 

o prestador do serviço, cadastrado na plataforma digital, caso preste serviço de transporte 

interestadual ou intermunicipal com habitualidade, segundo o art. 4º, da citada Lei 

Complementar. Enquadrando-se como MEI, o ICMS estará incluído entre os tributos recolhidos 

mensalmente em documento único de arrecadação. 

68. A tributação dos serviços de beleza e dos serviços em geral, prestados em decorrência 

da aproximação do prestador e do tomador, promovida pela plataforma digital, será tributada 

pelo ISS se o serviço prestado se enquadrar no conceito constitucional de “serviço” tributável e 

se o serviço prestado estiver listado na Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. Além disso, 

depende da configuração do prestador como contribuinte do imposto. 

69. Nas permutas ou trocas realizadas por pessoas que se encontraram por intermédio de 

marketplace de economia compartilhada, não há tributação incidente, porque não se verifica 

capacidade contributiva, por não haver a mensuração em dinheiro dos valores correlatos aos 

bens e serviços permutados. 

70. As pessoas aproximadas pela plataforma digital podem celebrar negócio jurídico que 

tenha a natureza de comodato, ou seja, empréstimo de bem móvel, infungível, a título gratuito. 

Além da ausência de base tributável, a análise da natureza do negócio jurídico demonstra que 

ele não se enquadra no critério material da regra-matriz de incidência do ICMS nem do ISS. 

71. Há ainda os marketplaces, no contexto da economia compartilhada que aproximam 

pessoas que pretendem disponibilizar bens intangíveis e outras que pretendem obtê-los. O 

negócio jurídico celebrado pelas pessoas que se encontraram por intermédio dele e que têm 

interesses complementares tem a forma de cessão de direitos ou licenciamento. Essas são figuras 

contratuais distintas. Na primeira, há a transferência em caráter exclusivo e não temporário de 

parte ou de todos os direitos patrimoniais do autor do bem intangível em favor do cessionário. 

Na licença, por outro lado, confere-se autorização para que o licenciado possa utilizar ou 

explorar o bem intangível. Apesar dessa distinção, essas duas espécies contratuais possuem algo 

em comum: Não se enquadram no conceito de prestação de serviço tributável pelo ISS, de 

operação de circulação de mercadoria para o ICMS nem de operação com produto 

industrializado para a incidência do IPI. 
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72. No modelo Rappi, o contrato de mandato celebrado entre o consumidor e o 

mandatário tem por objeto a prestação de serviço por este para que firme contratos de compra e 

venda ou de prestação de outros serviços em nome do consumidor. Poder-se-ia argumentar que 

o mandatário exercerá um fazer humano em favor do consumidor (mandante) com conteúdo 

econômico e em regime de Direito Privado e que, nesse caso, o mandato poderia se enquadrar 

no subitem 10.02, da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003286. No entanto, ele é apenas 

meio para a celebração daqueles contratos de compra e venda e de prestação de serviço em nome 

do mandante. Por essa razão, essa relação jurídica especificamente considerada não deve ser 

gravada pelo ISS. 

73. Os contratos mistos são aqueles em que os contratantes combinam elementos de 

outras espécies contratuais para criar um contrato que melhor reflita o negócio jurídico que 

pretendem celebrar. Há ainda contratos mistos que ensejam obrigações absolutamente 

dissociáveis. Entre os modelos de negócio examinados, destaca-se aquele firmado pelos 

usuários prestadores de serviço com a plataforma digital Singu. Além de aproximar prestadores 

e tomadores de serviços de beleza, a Singu presta serviço de seleção e treinamento dos 

prestadores nela cadastrados, serviços estes que não se confundem com a intermediação 

realizada pela plataforma digital, e por essa razão, devem ser considerados separadamente para 

fins do ISS. Contudo, essa conclusão não se aplica no caso de a plataforma digital não segregar 

os valores relativos à prestação de serviço de seleção e treinamento dos prestadores nela 

cadastrados e à intermediação. Se o marketplace efetuar a cobrança do fee dos seus usuários 

sem discriminar exatamente o valor relativo à intermediação e aquele atribuído aos serviços 

descritos nos subitens 8.02 e 17.04, da Lista Anexa, os serviços de seleção e treinamento tendem 

a ser considerados parte da intermediação. Por isso, ao fee total deve ser aplicado o regime 

tributário atribuído a ela, o que será objeto do tópico que se segue. 

74.  Sobre a atividade de intermediação desempenhada pelos marketplaces de economia 

compartilhada, a tendência é que se entenda que ela se amolda ao disposto no subitem 10.02, da 

Lista Anexa à Lei Complementar 116/03, que prevê: “Agenciamento, corretagem ou 

intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer” ou ainda no 

subitem 10.05, que trata do serviço de: “Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens 

 
286 10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 
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móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no 

âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios”. Entretanto, para que se 

conclua pela incidência do ISS, é preciso afirmar a mutação constitucional do conceito de 

“serviço” que, a partir de então, se desprenderia do esforço humano, o que foi afastado neste 

trabalho. A plataforma digital é um software que, com base em algoritmos, permite que as 

pessoas que disponibilizam bens e serviços encontrem outras que por eles se interessam. Não se 

admite, portanto, que o software possa desempenhar essa atividade de intermediação, enquanto 

serviço tributável pelo ISS. Ele substitui, nesse contexto, o ser humano. 

75. Em relação à tributação da renda de seus usuários, a plataforma digital não figura 

como fonte pagadora, não tendo, portanto, o dever de efetuar a retenção do IRRF dos seus 

usuários quando o fluxo de pagamento for interno. 

76. Configurando-se como profissionais autônomos, os prestadores de serviço 

cadastrados nas plataformas digitais devem efetuar o recolhimento do carnê-leão, em se tratando 

de “rendimentos recebidos de pessoas físicas relativo a trabalho não assalariado” mensalmente, 

nos termos do art. 118, VI, do Decreto 9.580/2018. Eles deverão declarar o total recebido e 

considerar as deduções aplicáveis. Caso o prestador de serviço ou aquele que disponibiliza seus 

bens por intermédio da plataforma digital seja constituído sob a forma de MEI, além de efetuar 

o recolhimento em guia unificada de arrecadação e apresentar a Declaração Anual do SIMPLES 

NACIONAL, ele pode ser obrigado a efetuar o recolhimento mensal do IRPF pelo carnê-leão e 

apresentar a DIRPF. Isso ocorrerá se ele tiver se cadastrado na plataforma com o seu CPF. 

77. Não sendo a rentabilidade o que se busca num primeiro momento, mas a geração de 

tráfego, os problemas relativos ao IRPJ são postergados, pela inexistência de base tributável. 

Num segundo momento, a tributação da renda e da receita auferida pelo marketplace de 

compartilhamento depende da avaliação do regime a que ele se submete. Se receber 

investimentos do exterior, a adoção do lucro real será obrigatória, nos termos do art. 14, III, da 

Lei 9.718/1998. Caso a plataforma digital não se submeta obrigatoriamente ao lucro real, poderá 

optar pelo lucro presumido. Vale notar que a base de cálculo do IRPJ, nesse caso, é a receita 

bruta definida no art. 12, do Decreto-lei 1.598/1977, com redação dada pela Lei 12.973/2014, 

que determina que nela devem ser incluído o preço da prestação de serviço em geral. Por essa 

razão, a receita bruta gerada para o marketplace pela prestação de serviço de intermediação é 

composta pelo fee pago a ele por seus usuários, ainda que, analisando a consistência material do 
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negócio jurídico, tenha-se um modelo de negócio com fluxo financeiro interno. Dela ainda 

devem ser deduzidas as parcelas relacionadas no §1º, do citado art. 12 para que se obtenha a 

base sobre a qual deverá ser aplicado o percentual de presunção de lucro de 32% (trinta e dois 

por cento), conforme determina o art. 15, §1º, III, b, da Lei 9.249/1995 e o art. 592, III, do 

Decreto 9.580/2018. Se a plataforma digital for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá 

recolher o IRPJ mensalmente com os outros tributos abrangidos pelo regime em documento 

único de arrecadação, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar 123/2006, e art. 4º, I, da 

Resolução CGSN 140/2018. 

78. Não foi avaliada a tributação da receita dos usuários que fornecem seus bens ou 

serviços por intermédio do marketplace pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, porque 

pessoas físicas não se enquadram como contribuintes desses tributos. Ainda que constituídos 

sob a forma de MEI, o art. 18-A, §3º, VI, da Lei Complementar 123/2006287 concede a isenção 

dessas contribuições. 

79. A rentabilidade não é o que o marketplace busca num primeiro momento, mas a 

geração de tráfego, porque quanto maior o número de pessoas em suas pontas, maior o efeito de 

rede gerado e o valor percebido por elas. Por isso, os problemas relativos ao IRPJ são 

postergados. Porém, desde o começo, inúmeras são as discussões a respeito da receita tributável. 

80. Os modelos de negócio obrigados ao lucro real, por receberem investimentos do 

exterior, deverão apurar a Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime não-cumulativo. Essa 

conclusão decorre do fato de que o art. 8º, II, da Lei 10.637/2002, e o art. 10, II, da Lei 

10.833/2003, mantiveram a apuração da Contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime 

cumulativo apenas para as empresas que apuram o IRPJ sobre o lucro presumido ou arbitrado, 

o que obriga aquelas que estão no lucro real a adotarem o regime não-cumulativo dessas 

contribuições. 

81. No contexto da economia compartilhada, há marketplaces a que se aplica o regime 

cumulativo, como os que apuram o IRPJ pelo lucro presumido, e outros, obrigados ao lucro real, 

a que se aplica o regime não-cumulativo para a Contribuição ao PIS e para a COFINS. Se a 

 
287 Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e 
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. [...] 
§ 3º Na vigência da opção pela sistemática de recolhimento prevista no caput deste artigo: [...] 
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos referidos nos incisos I a VI 
do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no art. 18-C. 
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plataforma digital for optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverá recolher essas contribuições 

mensalmente, sob o regime cumulativo, conforme determina o art. 8º, III, da Lei 10.637/2002, 

e art. 10, II, da Lei 10.833/2003, juntamente com os outros tributos abrangidos pelo regime em 

documento único de arrecadação, nos termos do art. 13, III e IV, da Lei Complementar 

123/2006, e art. 4º, IV e V, da Resolução CGSN 140/2018. 

82. Na tributação dos markeplaces pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, nos casos 

em que a apuração desses tributos é feita pelo regime não-cumulativo, a principal questão é 

determinar quais seriam os possíveis insumos da prestação de serviço de intermediação por eles 

realizada, segundo os critérios da essencialidade e da relevância, conforme decidido no REsp 

1.221.170. Nesse contexto, são inafastáveis as despesas com manutenção, atualização e 

amortização de software e aquelas com marketing digital, dada a sua importância para esses 

modelos de negócio. 

83. Para a composição da base tributável por essas contribuições, deve-se considerar 

apenas os valores próprios da plataforma digital, em que se inclui essencialmente o fee cobrado 

de seus usuários pela intermediação por ele realizada. Ainda que a receita de terceiros transite 

pela plataforma, ela não perde essa natureza, não podendo compor, portanto, a base de cálculo 

da Contribuição ao PIS e da COFINS. Destaque-se que os valores relativos à receita de terceiros, 

também não deverão ser incluídos na base de cálculo do IRPJ, por não se tratar de renda, 

acréscimo patrimonial, auferido pela plataforma digital. Os marketplaces de crowdfunding 

nesse contexto merecem destaque. Somente a receita e a renda obtidas a partir, essencialmente, 

do fee cobrado de seus usuários deverão ser tributadas pelas contribuições mencionadas e pelo 

IRPJ respectivamente. 

84. A plataforma digital de economia compartilhada por usar a tecnologia como 

ferramenta para promover o encontro de pessoas que querem disponibilizar seus bens e serviços 

e outras que desejam obtê-los, poderá se configurar como contribuinte da CIDE-royalties. Isso 

ocorrerá caso ela celebre com pessoas residentes ou domiciliadas no exterior negócio jurídico 

que tenha por objeto fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica, serviços 

técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, cessão e licença de uso de marcas ou 

cessão e licença de exploração de patentes.  

 85. O desconforto que pode ser causado pela afirmação de que não incide o ISS sobre o 

negócio jurídico com natureza de intermediação firmado entre os usuários e a plataforma digital 
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pode suscitar questionamentos sobre a possibilidade de o texto constitucional vigente ser 

alterado. Caso a União exerça a sua competência residual, prevista no art. 154, I, da CRFB/1988, 

para tanto, instituiria um imposto sobre “prestação de serviço” e que teria por base de cálculo o 

preço do serviço prestado, o que seria inconstitucional. A criação de uma contribuição para 

tributar o serviço de intermediação prestado pelos marketplaces, com fundamento no art. 195, 

§4º, da CRFB/1988, teria os mesmos entraves anteriormente descritos: a hipótese de incidência 

dessa contribuição e a sua base de cálculo coincidiriam com aquelas eleitas para o ISS. Sendo 

assim, a CRFB/1988 não traz instrumentos para que o legislador infraconstitucional possa, com 

base em seus dispositivos, instituir tributo sobre a prestação de serviço de intermediação por 

plataformas digitais. 
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