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RESUMO: Este estudo objetivou apresentar os elementos estruturantes da tributação 

sobre o comércio eletrônico nos Estados Unidos da América, na União Europeia e no 

Brasil para posterior comparação entre os sistemas a fim de se buscar elementos nos 

sistemas estrangeiros capazes de reduzir a complexidade das regras tributárias 

brasileiras no que tange ao comércio eletrônico. Para cada problema identificado no 

Brasil relativo ao tema, foi proposta uma solução com base nas regras americanas ou 

europeias. Para o problema da tributação dos provedores de acesso, propõe-se sua não 

tributação como ocorre nos Estados Unidos. Para resolver uma das principais causas de 

complexidade do sistema brasileiro, qual seja, a incidência de, pelo menos, três tributos 

sobre o consumo no país, a proposta de solução trazida, a partir do modelo adotado na 

União Europeia, foi a instituição de um tributo único sobre o consumo, o Imposto sobre 

o Valor Adicionado – IVA ou, alternativamente, a harmonização legislativa dos 

impostos existentes. A premissa adotada inicialmente de que os modelos estrangeiros 

seriam capazes de fornecer exemplos a serem aplicados pelo Brasil foi comprovada. O 

comércio eletrônico é um fenômeno de natureza multilateral que, como tal, deve ser 

direcionado por uma perspectiva multilateral. Concluiu o estudo no sentido de que o 

Brasil deve buscar se inserir cada vez mais na dinâmica do comércio eletrônico, 

adotando os instrumentos tributários instituídos na comunidade internacional, a fim de 

que os países, de forma global, possam lidar com a Internet e suas diversas implicações 

econômicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: The aim of this study was to present the structuring elements of taxation 

on electronic commerce in United States of America, European Union and Brazil and 

compare them with the objective to find elements in the foreign systems capable of 

reducing the complexity of the Brazilian rules regarding e-commerce. For each problem 

identified in Brazil, there was a solution proposed based on American or European 

rules. For the problem of taxation on Internet access, it was proposed the absence of 

taxation on it, as it occurs in United States. To address one of the main causes of 

complexity of the Brazilian system, which is the incidence of, at least, three taxes on 

consumption in the country, the solution proposed, based on the model adopted in 

European Union, was the institution of an only tax on consumption, the Value Added 

Tax – VAT or, alternatively, the legislative harmonization of the existing taxes. The 

premise initially adopted that the foreign models were capable of giving examples 

applicable to Brazil was verified. Electronic commerce is a multilateral phenomenon 

that must be addressed by a multilateral point of view. The study concludes that Brazil 

shall try to insert deeper in the dynamics of e-commerce, adopting some instruments of 

taxation existing in the international community as so the countries, in a global 

perspective, can deal with the Internet and its economic implications. 
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INTRODUÇÃO 

1) Problema, pergunta e hipótese de pesquisa 

 

Um problema de pesquisa é um questionamento inicial que impulsiona um 

trabalho acadêmico, uma vez que define o que se quer efetivamente pesquisar. 

Normalmente o problema ganha o formato de uma pergunta cuja resposta é o próprio 

resultado da pesquisa. 

Esta monografia tem como ponto de partida o seguinte problema: a 

complexidade da tributação sobre o comércio eletrônico no Brasil à luz dos modelos 

adotados nos Estados Unidos e na União Europeia. 

Diante deste problema, a pergunta que esta monografia pretende responder é: a 

partir de uma análise comparativa dos modelos de tributação do comércio 

eletrônico adotado nos Estados Unidos e na União Europeia, é possível extrair 

parâmetros e características que possam ajudar a reduzir a complexidade e tornar 

mais efetiva a tributação brasileira incidente sobre o comércio eletrônico? 

Considerando esta pergunta, a hipótese adotada como premissa desta pesquisa 

é a de que é possível encontrar nos modelos norte-americano e europeu de tributação 

sobre o comércio eletrônico elementos capazes de reduzir a atual complexidade do 

sistema brasileiro no que tange a esta atividade econômica.  

Importante observar que ainda que os ordenamentos jurídicos dos países aqui 

comparados sejam absolutamente distintos, o objetivo desta monografia é encontrar 

elementos sistêmicos e institucionais que possam ser adotados no Brasil. 

2) Metodologia 

 

A presente monografia é eminentemente qualitativa, isto é, não se baseia na 

coleta de dados numéricos ou empíricos, mas sim na pesquisa legislativa, 

jurisprudencial e doutrinária para a definição dos modelos tributários existentes no 

Direito Comparado que possam subsidiar possíveis mudanças no sistema brasileiro. De 
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caráter descritivo, utiliza-se de revisão bibliográfica
1
 e documental para demonstrar o 

cenário atual em termos de tributação na Era Digital nos contextos norte-americano, 

europeu e brasileiro, com o objetivo de possibilitar, ao final, uma comparação e análise 

crítica dos sistemas estudados. 

3) Justificativa 

 

A Internet, apesar de recente
2
, não é uma tecnologia que possa ser chamada de 

recém-criada. Há cerca de 20 anos, desde o início da intensificação da sua utilização 

para fins comerciais
3
, bastante se tem discutido no âmbito interno de vários países como 

os Estados soberanos podem impor sua tributação sobre as operações ocorridas na rede, 

principalmente sobre o comércio eletrônico, tendo em vista que não é incomum ver a 

migração de uma operação comercial do modelo físico tradicional para a forma digital.  

No entanto, o que por vezes passa despercebido nos fóruns de discussão é o fato 

de que uma solução meramente interna não é capaz de dar conta do problema, uma vez 

que a Internet deve ser analisada sob uma perspectiva multilateral
4
, se não global. 

                                                             
1Parte das informações apresentadas na presente monografia foram extraídas e concebidas durante a 

realização de duas disciplinas oferecidas pelo curso de Graduação em Direito da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV Direito Rio) intituladas, respectivamente: (1) Tributação na Era da Internet, ministrada 

no segundo semestre de 2016; e (2) Integração Fiscal, Regionalismo e Tributação Internacional: os 

Modelos Europeu, Brasileiro e as Convenções da OCDE, ministrada no segundo semestre de 2017. 

Ambos materiais foram usados com frequência como referência para as informações trazidas neste 

estudo. In: COSTA, Leonardo de Andrade. Material Didático: Tributação na Era da Internet. 
Disponível em: 

<http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/tributacao_na_era_da_internet_2016-2_1.pdf>. 

In: COSTA, Leonardo de Andrade. Material Didático: Integração Fiscal, Regionalismo e Tributação 

Internacional: os Modelos Europeu, Brasileiro e as Convenções da OCDE. Disponível em: 

<http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/intergacao_fiscal-

regionalismo_e_tributacao_internacional_parte_i_2017-2.pdf>. 
2 SILVA, Leonardo Werner. Internet foi Criada em 1969 com o Nome de “Arpanet” nos EUA. Jornal 

Folha de S. Paulo, 12/08/2001. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml> Acesso em 09 nov. 2017. 
3 Idem. 
4 A necessidade de soluções multilaterais, tendo em vista as características da matéria tributária, já foi 
apontada há algum tempo. Nesse sentido, vide: COSTA, Leonardo de Andrade. A Integração de 

Mercados e as Questões Tributárias. Repercussões Sociais. Seminário Brasil Século XXI (2001: Brasília, 

DF). O Direito na Era da Globalização: Mercosul, Alca e União Europeia: Palestras. Brasília: OAB, 

Conselho Federal, 2002, p.117: “Em suma, o processo de integração de mercados apresenta grandes 

desafios e oportunidades no plano jurídico, econômico, político e social, sendo certo que a origem do 

problema, no que se refere a tributos, reside no fato de que, enquanto os sistemas tributários são 

nacionais, a atividade econômica se torna cada vez mais global, isto é, sendo a matéria tributária no 

mundo integrado uma questão de ordem multilateral, só podemos encontrar soluções tecnicamente 

plausíveis no plano multilateral”. 

http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/tributacao_na_era_da_internet_2016-2_1.pdf
http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/intergacao_fiscal-regionalismo_e_tributacao_internacional_parte_i_2017-2.pdf
http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/intergacao_fiscal-regionalismo_e_tributacao_internacional_parte_i_2017-2.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml
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É com esse enfoque multilateral, e não apenas nacional, que essa pesquisa se 

volta ao Direito Comparado a fim de buscar alguma solução para a tributação brasileira, 

no que tange à redução de sua complexidade, especificamente quanto aos impostos 

incidentes sobre o comércio eletrônico.  

Foram escolhidos como base de comparação os Estados Unidos da América e a 

União Europeia, merecendo destaque também as recomendações da OCDE. O primeiro 

é o berço da Internet e pioneiro na tentativa de extrair dela arrecadação estatal. Some-se 

a isso o fato de serem uma Federação tal como o Brasil o que, por si só, já é um 

elemento de aproximação importante entre os dois países. A União Europeia, por sua 

vez, acompanhou os EUA no pioneirismo da discussão acerca da tributação do 

comércio eletrônico e é formada basicamente por países que adotam o sistema de civil 

Law da mesma forma que o Brasil
5
. Por fim, ambos hoje apresentam modelos bastante 

desenvolvidos e em grande medida consolidados, o que facilita a obtenção de elementos 

que possam inspirar a tributação brasileira. 

4) Breve contextualização do tema objeto desta pesquisa 

 

Com o advento da Internet como instrumento de comércio, de interação entre 

pessoas, instrumento de pesquisa e de disseminação de conhecimento a partir de meados 

dos anos 1990, a dinâmica social se alterou completamente. É o início da Era Digital na 

qual é possível comprar praticamente qualquer coisa online, de forma rápida e segura e 

sem qualquer contato físico com o dinheiro. Boa parte do comércio tradicional foi 

estimulado ou compelido a migrar para o formato e-commerce, adentrando a rede 

mundial de computadores, a qual cada vez mais e mais pessoas têm acesso.  

O comércio eletrônico se torna um excelente negócio, com grandes perspectivas 

de crescimento e lucros exponenciais
6
. Nesse contexto, as jurisdições fiscais começam a 

enxergar nessa atividade potencial arrecadatório significativo e buscam 

                                                             
5 É certo que atualmente muitos defendem que o Brasil adota um modelo híbrido de civil Law e common 

Law. No entanto, para os fins desta pesquisa, essa discussão será abordada de forma apenas tangencial e, 

portanto, o regime brasileiro será considerado em seu regime jurídico tradicional, de civil Law.  
6 Em 2016, as vendas no comércio eletrônico alcançaram 1,9 trilhão de dólares. A expectativa é que, em 

2020, esse valor chegue a 4 trilhões de dólares. Fonte: Worldwide Retail Ecommerce Sales Will Reach 

$1.915 Trillion This Year. 22/08/2016. Disponível em: < 

https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-

Year/1014369> Acesso em 09 nov. 2017. 

https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369
https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369


13 
 

desesperadamente formas de tributá-la, seja por meio dos tributos já existentes e 

incidentes sobre o comércio tradicional, seja por meio da criação de novos tributos 

específicos para a Internet.  

No entanto, essa não é uma empreitada fácil. Tudo é novo e as possibilidades 

desta rede são, em grande medida, desconhecidas. Questões como a dificuldade de 

identificação do vendedor e onde ele se encontra, a existência de bens e serviços virtuais 

que são entregues dentro da própria Internet e dispensam qualquer materialização no 

mundo tangível, o pagamento online feito sem uso de papel moeda, entre outras, 

desafiam o exercício da competência tributária dos países. 

No decorrer dos anos, os mecanismos tributários se modernizam e várias 

operações são inseridas no campo da tributação de diversas formas, porém ainda há 

muito o que descobrir e muito o que aperfeiçoar no que se refere aos limites da Internet. 

Diante deste cenário, é preciso definir como operacionalizar a tributação de um 

país, tendo em vista que um dos principais pilares de um sistema tributário é a 

territorialidade e que uma transação online, muitas vezes, ocorre no plano internacional, 

pois uma das principais consequências da Internet foi a aproximação de pessoas e 

negócios entre diferentes países, impulsionando fortemente o conhecido fenômeno da 

globalização. 

O Brasil se insere neste contexto de dúvidas e incertezas. Possuidor de um 

sistema tributário nacional altamente complexo
7
, o país vê a Internet exacerbar essa 

complexidade e luta para encontrar um equilíbrio entre a regulação da rede mundial de 

computadores com o intuito de gerar arrecadação e a necessidade de deixá-la operar 

livremente para que se desenvolva cada vez mais. 

No campo regulatório, o país conseguiu avançar no que tange à criação do 

Marco Civil da Internet, por meio da Lei nº 12.965/2014 que teve como propósito 

estabelecer “princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil
8
”. 

No entanto, no que tange ao aspecto tributário, muitas incertezas legislativas e 

jurisprudenciais ainda impedem a tributação plena e eficaz do comércio eletrônico no 

Brasil. 

                                                             
7 As principais causas da complexidade do Sistema Tributário Nacional brasileiro serão examinadas no 

capítulo referente ao cenário atual do país. 
8 Ementa da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. 
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Diante deste cenário, com o objetivo de buscar alternativas para tentar a diminuir 

a complexidade do modelo tributário brasileiro, esta monografia recorreu, como 

parâmetro analítico, ao modelo de tributação sobre o comércio eletrônico existente 

atualmente nos Estados Unidos da América e na União Europeia, conforme já 

ressaltado. Antes de iniciar o estudo dos modelos americano e europeu que, de acordo 

com a hipótese adotada, seriam capazes de inspirar de alguma forma o sistema 

brasileiro, é preciso definir a premissa conceitual de comércio eletrônico da qual esta 

pesquisa parte. 

O comércio eletrônico pode ser definido como a realização de operações 

comerciais dentro das redes eletrônicas que geram uma troca de valores entre as partes 

envolvidas e que podem ocorrer das seguintes formas
9
: 

 Pedido online de bens físicos, seja via e-mail ou website, sendo que esse produto 

será entregue ao consumidor pelos canais normais de distribuição e transporte de 

bens; 

 Pedido eletrônico de serviços, que uma vez iniciadas as negociações dentro da 

rede, o serviço é prestado em sua forma tradicional; 

 Pedido e entrega online dos chamados bens e serviços virtuais, ou seja, aqueles 

que podem ser obtidos em formato digital, via download ou streaming, por 

exemplo. 

 

Para atingir os objetivos propostos, esta monografia será dividida em quatro 

capítulos. Os dois primeiros se proporão a analisar os aspectos estruturantes da 

tributação sobre o comércio eletrônico nos Estados Unidos e na União Europeia, 

respectivamente. O terceiro apresentará um breve panorama acerca das discussões e 

problemas já existentes no Brasil envolvendo a tributação do e-commerce. No quarto 

capítulo será feita a comparação entre os modelos analisados e serão apresentadas 

propostas para reduzir a complexidade da tributação brasileira no que se refere ao 

comércio na era digital. Por fim, a conclusão trará o fechamento e resumo de tudo o que 

foi apresentado e analisado. 

  

                                                             
9
 Tradução livre do conceito definido no Relatório da Comissão da União Europeia de 1998: Interim 

Report on the Implications of Electronic Commerce for VAT and Customs, Comissão Europeia, 

XXI/98/0359, 1998. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commer

ce_en.pdf> Acesso em 24 out. 2017. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commerce_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commerce_en.pdf
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS ESTRUTURAIS DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O 

COMÉRCIO ELETRÔNICO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Os Estados Unidos, país berço da Internet
10

 é uma fonte importante de inspiração 

para a regulação da rede mundial de computadores. Federação como o Brasil, o grande 

desafio dos EUA é operacionalizar a tributação no comércio interestadual
11

. Esse 

problema ganha uma nova complexidade com o advento da economia digital, tendo em 

vista que a desnecessidade da presença do vendedor no mesmo estado do comprador 

para a realização de uma operação mercantil eletrônica amplia demasiadamente as 

transações interestaduais.  

Sobre esse tema, a jurisprudência da Suprema Corte, desde 1967, vem estabelecendo 

diretrizes para o comércio que se opera entre diferentes entes políticos americanos, se 

mostrando relevante para o cenário atual mesmo tendo sido proferida antes do 

surgimento da Internet.  

Tributos na base consumo do tipo monofásicos no varejo, o Sales Tax e o Use Tax 

americanos podem ser perfeitamente aplicáveis também ao e-commerce, devidos pelo 

varejista ou pelo consumidor final, caso aquele se mostre inadimplente. 

Com legislação desenvolvida e consolidada pelo Poder Legislativo Federal 

americano, há quase duas décadas o país já vem se preocupando em não deixar a rede 

digital uma zona livre de tributação, mas de aproximá-la o máximo possível à tributação 

aplicada ao comércio físico tradicional, de modo a impedir a formação de um mercado 

de concorrência desleal. 

Passa-se agora à análise do sistema tributário estadunidense aplicável ao e-

commerce. 

 

 

                                                             
10

CERF, Vint. A Brief History of the Internet and Related Networks. Disponível em: 

<https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet-related-networks> Acesso 

em 12 nov. 2017. 
11 Sobre esse tema ver: MAGUIRE, Steven. State Taxation of Internet Transactions. Congressional 

Research Service R41853, 7 de maio de 2013. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf> 

Acesso em 19 out. 2017. 

https://www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet-related-networks
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf
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1.1) Os tributos sobre o consumo: Sales Tax e Use Tax 

 

Para os fins deste trabalho, dois tributos americanos incidentes sobre o consumo 

são relevantes: o Sales Tax e o Use Tax.  

 O Sales Tax foi instituído pela primeira vez em 1932 no estado de Mississippi
12

. 

Inicialmente era um tributo de fácil administração e gerava uma receita relevante 

mesmo a uma alíquota reduzida, de sorte que passou a ser adotado por quase todos os 

estados americanos
13

. 

 Imposto monofásico sobre o varejo, o Sales Tax é devido na transação realizada 

entre o varejista e o consumidor final, na última etapa de uma cadeia de produção e 

circulação de mercadorias, formando uma típica relação “B2C: Business to Consumer”. 

O varejista é o sujeito passivo da obrigação tributária, mas, caso ele se torne 

inadimplente, o consumidor final torna-se responsável tributário pelo pagamento do 

imposto
14

. 

Tributo eminentemente estadual, o Sales Tax incide apenas em operações 

realizadas dentro do território de um estado, ente com autonomia para definir suas 

características, tais como alíquota e base de cálculo. 

O Use Tax, por sua vez, é o imposto incidente sobre as operações de comércio 

interestadual, isto é, quando o varejista e o consumidor final se encontram em estados 

diferentes da federação americana. Sua lógica é bastante semelhante ao regime do Sales 

Tax
15

, sendo o varejista o sujeito passivo da obrigação tributária. 

A arrecadação do Use Tax obedece a regra de destino: o estado de destino do 

bem ou serviço comercializado, o estado do consumidor final é o ente competente para 

                                                             
12

 MAGUIRE, Steven. State Taxation of Internet Transactions. Congressional Research Service 

R41853, 7 de maio de 2013, p.2. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf> Acesso em 19 

out. 2017. 
13 Idem. P 3-7. 
14 If You Don’t Have Nexus and Don’t Charge Sales Tax, Are You Liable if the Customer Does Not 

Pay the Tax? Sales Tax Institute. Disponível em: 

<http://www.salestaxinstitute.com/Sales_Tax_FAQs/Sales_Tax_Liablity_customer_does_not_pay_Use_t

ax> Acesso em 12 nov. 2017. 
15

 Use Tax. Department of Revenue – Washington State. Disponível em: <https://dor.wa.gov/find-taxes-

rates/use-tax> Acesso em 12 nov. 2017. 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf
http://www.salestaxinstitute.com/Sales_Tax_FAQs/Sales_Tax_Liablity_customer_does_not_pay_Use_tax
http://www.salestaxinstitute.com/Sales_Tax_FAQs/Sales_Tax_Liablity_customer_does_not_pay_Use_tax
https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/use-tax
https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/use-tax
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tributar o comércio interestadual. O vendedor embute o imposto no preço, recolhe o 

valor devido e remete para o fisco do estado onde o comprador reside
16

. 

Esse imposto foi criado em obediência ao princípio da isonomia, uma vez que se 

o comércio interestadual não fosse tributado
17

, os vendedores ou fornecedores de fora 

do estado do consumidor teriam uma enorme vantagem comparativa em relação aos 

vendedores ou fornecedores de dentro desse estado o que ocasionaria, por sua vez, a 

formação de um mercado de concorrência desleal e predatória. 

E é justamente para atender ao princípio da isonomia que a legislação norte-

americana vem aceitando a cobrança de Sales e Use Tax no comércio eletrônico, tema 

que passa a ser explorado a seguir. 

1.2) O Internet Tax Freedom Act (ITFA) de 1998 

 

O Congresso Americano, em 21 de outubro de 1998, editou o Public Law 105-277 

que criou o Internet Tax Freedom Act (ITFA)
18

, uma política fiscal com o objetivo de 

regular a tributação sobre o comércio eletrônico. Seus dois principais objetivos são: (i) 

vedar a imposição de tributos estaduais ou locais sobre o acesso à Internet e (ii) impedir 

a instituição de tributos múltiplos ou discriminatórios sobre o comércio eletrônico. 

Além disso, foi elaborada uma cláusula de exceção, a chamada Grandfather Clause, que 

permite a tributação do acesso à Internet apenas para os estados americanos que já 

tinham e cobravam esse tipo de tributo antes de 1 de outubro de 1998. 

Se no começo essa vedação da tributação do acesso à Internet era temporária, 

funcionando como uma moratória, depois de 2015, com a edição do Trade Facilitation 

                                                             
16  Use Tax and How to Determine if You Owe It. Department of Revenue – Washington State. 

Disponível em: <https://dor.wa.gov/get-form-or-publication/publications-subject/tax-topics/use-tax-and-

how-determine-if-you-owe-it> Acesso em 12 nov. 2017.  
17No item 1.4 deste capítulo será apresentado um breve estudo histórico da jurisprudência da Suprema 

Corte dos Estados Unidos a respeito da chamada Commerce Clause da Constituição americana, que 

ensejou a necessidade de criação do use tax. 
18 STUPAK, Jeffrey M. The Internet Tax Freedom Act: In Brief. Congressional Research Service 

R43772, 16 de abril de 2013, p.1-7. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf> Acesso em 

18 out. 2017 

https://dor.wa.gov/get-form-or-publication/publications-subject/tax-topics/use-tax-and-how-determine-if-you-owe-it
https://dor.wa.gov/get-form-or-publication/publications-subject/tax-topics/use-tax-and-how-determine-if-you-owe-it
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf
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and Trade Enforcement Act of 2015, o ITFA se tornou permanente e a Grandfather 

Clause foi estendida uma vez mais até 30 de junho de 2020
19

. 

Quando o ITFA foi criado, a Grandfather Clause abarcava a legislação de treze 

estados americanos, que já haviam instituído e tributavam a atividade dos provedores de 

acesso à Internet antes de 1 de outubro de 1998. Hoje, são apenas sete estados que ainda 

se encontram sob a égide dessa cláusula, quais sejam: Havaí, Novo México, Ohio, 

Dakota do Sul, Texas e Wisconsin. Estima-se que esses estados arrecadem cerca de 563 

milhões de dólares por ano
20

 com seus tributos sobre o acesso à Internet. 

1.2.a) A vedação à tributação do acesso à Internet 

 

 Um dos pilares do ITFA americano é a proibição de qualquer tributo incidente 

sobre a atividade dos provedores de acesso à Internet
21

. Em outras palavras, todos os as 

jurisdições americanas, sejam elas estaduais ou locais, não podem tributar os 

pagamentos mensais feitos pelos consumidores aos provedores de acesso à Internet pelo 

acesso à rede mundial de computadores.  

O serviço de acesso à Internet pode ser definido como um serviço
22

 que permite 

aos usuários acessarem conteúdo, informações, correio eletrônico ou outros serviços 

oferecidos pela Internet e pode ainda incluir o acesso a conteúdo próprio, informações e 

outros serviços como parte de um pacote de serviços oferecido aos consumidores
23

.  

                                                             
19

 Desde a edição do ITFA em 1998, a moratória da vedação à tributação do acesso à Internet e a 

Grandfather Clause, que protegia os estados americanos que já tributavam essa atividade, foram 

estendidas algumas vezes, especialmente pelos Internet Tax Nondiscrimination Act (ITNA). O primeiro 

de 2001 (Public Law 107-75) e o segundo, de 2004 (Public Law 108/435) estenderam a moratória e a 

Grandfather Clause até 1 de novembro de 2003 e 1 de novembro de 2007, respectivamente. Em 2015, 

enfim, o Trade Facilitation and Trade Enforcement Act, tornou a moratória permanente e estendeu a 

Grandfather Clause até junho de 2020. 
20

STUPAK, Jeffrey M. The Internet Tax Freedom Act: In Brief. Congressional Research Service 

R43772, 16 de abril de 2013, p.3. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf> Acesso em 

18 out. 2017 apud RESKE, Henry, Ending Internet Law’s Grandfather Clause Could Cost States 

$500 Million, Tax Analysts, 2014- 15565, June 24, 2014. 
21

 Em inglês, ISP: Internet Service Providers, equivalente às empresas provedoras de acesso no Brasil. 
22

 Observe que a legislação americana já define a atividade dos provedores de acesso como um serviço, 

resolvendo uma questão até hoje não pacificada na legislação e jurisprudência brasileiras quanto à 

natureza jurídica dos provedores de acesso. O tratamento dado pelo ordenamento jurídico brasileiro à 

questão dos provedores de acesso será analisado no Capítulo 3 e a comparação entre a resolução dessa 

questão no Brasil e nos EUA será objeto do Capítulo 4. 
23

 Tradução livre do conceito extraído de U.S. Code; Title 47; Chapter 5; Subchapter I; §151; note. 

Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/151> Acesso em 18 out. 2017 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/151
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Essa medida de política fiscal afeta tanto os governos estaduais e locais, quanto 

os provedores de acesso e os usuários da Internet. Se a atividade dos provedores de 

acesso deve ser não tributada, de certo ela se torna mais barata tanto para a empresa 

provedora
24

 quanto para o consumidor que adquire um pacote de acesso com essas 

empresas. Por outro lado, as receitas para os governos caem de forma relevante. Estima-

se que se todas as jurisdições estaduais e locais americanas tributassem o acesso à 

Internet, a receita obtida seria algo em torno de 6,5 bilhões de dólares por ano
25

. 

Trata-se, portanto, de uma legislação federal que impõe uma restrição clara à 

autonomia dos estados da Federação Americana no que se refere ao modelo fiscal 

adotado por cada um deles. 

1.2.b) A proibição à instituição de tributos múltiplos ou discriminatórios sobre o 

comércio eletrônico 

 

 O segundo pilar do ITFA recai sobre a proibição de as jurisdições estaduais e 

locais americanas instituírem tributos múltiplos ou discriminatórios sobre o comércio 

eletrônico. Por tributos múltiplos entende-se as taxas ou impostos instituídos por mais 

de um estado (ou por mais de uma jurisdição local no mesmo nível federativo) sobre a 

mesma transação eletrônica, a menos que seja concedido um crédito em uma das 

jurisdições no valor do tributo pago na outra jurisdição
26

. Os tributos discriminatórios, 

por sua vez, são as taxas ou impostos adicionais, ou ainda alíquotas diferenciadas, para 

bens, serviços ou informações obtidos pela via eletrônica quando comparados aos seus 

iguais ou semelhantes obtidos pela via física tradicional
27

. 

 Importante ressaltar que o ITFA não versa sobre operações de comércio 

eletrônico interestaduais, tampouco impede a tributação do comércio eletrônico pelo 

Sales e Use Tax, mas apenas veda a imposição de tributos diferentes daqueles incidentes 

                                                             
24

 Cite-se como exemplos de grandes empresas provedoras de acesso nos EUA, a Comcast e AT&T. 
25

 STUPAK, Jeffrey M. The Internet Tax Freedom Act: In Brief. Congressional Research Service 

R43772, 16 de abril de 2013, p.6. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf> Acesso em 

18 out. 2017 apud GOOLSBEE, Austan e ZITTRAIN, Jonathan, Evaluating the Costs and Benefits of 

Taxing Internet Commerce, National Tax Journal, vol. 52 (September, 1999), p. 413-428.  
26 STUPAK, Jeffrey M. The Internet Tax Freedom Act: In Brief. Congressional Research Service 

R43772, 16 de abril de 2013. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf> Acesso em 18 

out. 2017 
27 Idem. 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf
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no comércio físico, além de proibir a tributação do acesso à rede por meio de um 

provedor de acesso
28

. 

1.2.c) Breve análise econômica da política fiscal instituída pelo ITFA 

 

 É de se esperar que uma política fiscal que provoque uma perda de arrecadação 

estimada em bilhões de dólares tenha efeitos econômicos positivos. Entretanto, o ITFA 

e seus dois pilares, o acesso à Internet não tributado e a vedação aos tributos múltiplos e 

discriminatórios, é uma medida que não gera qualquer tipo de equidade ou eficiência 

fiscal
29

.  

 De forma resumida, a equidade horizontal é obtida quando indivíduos na mesma 

situação financeira recebem a mesma carga tributária. A equidade vertical, por sua vez, 

se manifesta em um cenário com indivíduos de capacidade financeira diferenciada, 

quando aquele que tem mais renda suporta um ônus tributário maior do que o que 

possui uma renda menor. É possível verificar que as regras do ITFA não caminham em 

nenhuma das duas direções. 

 No que se refere à equidade horizontal, o ITFA provoca uma distorção entre a 

operação de um mesmo bem, serviço ou informação obtido pelo meio físico e pelo meio 

virtual. Isso ocorre devido à ausência de tributação no acesso à Internet enquanto sobre 

o comércio físico incide o Sales Tax americano. Jeffrey Stupak
30

 dá o exemplo do 

serviço de telefonia. Um indivíduo que deseja obter um serviço de chamadas telefônicas 

pode adquirir um plano junto com uma operadora de telefonia e sobre essa operação 

pagar diversos tributos ou pode adquirir junto a um provedor de acesso um pacote de 

Internet e não pagar qualquer imposto, pois esta atividade não é tributada pelas regras 

do Internet Tax Freedom Act. 

                                                             
28  LUNDER, Erika K. e PETTIT, Carol A. “Amazon Laws” and Taxation of Internet Sales: 

Constitucional Analysis. Congressional Research Service R42629, 9 de abril de 2015. Disponível em: 

<https://fas.org/sgp/crs/misc/R42629.pdf> Acesso em 20 de out. 2017.  
29 STUPAK, Jeffrey M. The Internet Tax Freedom Act: In Brief. Congressional Research Service 

R43772, 16 de abril de 2013. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf> Acesso em 18 

out. 2017. 
30 STUPAK, Jeffrey M. The Internet Tax Freedom Act: In Brief. Congressional Research Service 

R43772, 16 de abril de 2013, p.4-5. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf> Acesso em 

18 out. 2017 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R42629.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43772.pdf
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 É preciso destacar que a proibição de se instituir tributos sobre o acesso à 

Internet funciona como um subsídio governamental para esta atividade, permitindo que 

o referido acesso se torne mais barato.
31

 Tal subsídio beneficia todos os consumidores 

ou usuários que queiram acessar a rede, sejam aqueles que poderiam pagar pelo acesso 

ainda que tributado, sejam os que não têm condição para isso. Diante desse cenário, 

indivíduos com maior renda e indivíduos com menor renda são igualmente submetidos 

ao mesmo subsídio, o que vai contra a essência da equidade vertical. 

 Deve-se analisar, também, as regras do ITFA do ponto de vista da eficiência. Se, 

por um lado, o acesso não tributado à Internet garante que mais usuários poderão 

ingressar e realizar operações dentro da rede, por outro lado, o fato de tanto indivíduos 

com alta renda quanto indivíduos com baixa renda estarem submetidos ao mesmo 

subsídio governamental gera um desperdício, na medida em que parte desse grupo 

pagaria pelo acesso à Internet ainda que ele fosse tributado. A receita que deixou de ser 

arrecadada, então, poderia ser empregada em outra atividade ou serviço público, 

adicionando mais eficiência ao orçamento.  

 Por outro lado, cumpre ressaltar que uma grande vantagem dessa regulação 

americana é a garantia de simplicidade para os provedores de acesso. Uma vez que o 

acesso à Internet é livre de qualquer tributo que venha a ser instituído por algum estado 

ou jurisdição local, as empresas provedoras de aceso à rede não terão qualquer 

dificuldade em adimplir aos diferentes sistemas fiscais, ainda que elas operem em 

diferentes jurisdições. 

1.3) O Marketplace Fairness Act de 2013 e de 2015
32

 

 

O 113º Congresso Americano
33

 aprovou
34

 em maio de 2013 o ato chamado 

Marketplace Fairness Act of 2013. Em linhas gerais, essa medida de política fiscal 

concedeu às jurisdições estadunidenses estaduais e locais autoridade para a cobrança de 

                                                             
31 Idem. P. 5 
32 O Marketplace Fairness Act de 2015 é apenas a revisão e ratificação pelo 114º Congresso Americano 

do ato aprovado em 2013. 
33 O 113º Congresso Americano se caracteriza pela reunião do Poder Legislativo federal dos Estados 

Unidos ocorrida no período de 3 de janeiro a 2013 a 3 de janeiro de 2015. 
34 O Senado aprovou a medida em 6 de maio de 2013, enquanto que a mesma foi aprovada na House of 

Representatives somente em 20 de maio do mesmo ano. 
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Sales Tax e Use Tax no comércio interestadual de bens e serviços, tanto na via física 

tradicional quanto no e-commerce. 

Tal posicionamento do Poder Legislativo Federal contrariou toda a 

jurisprudência
35

 da Suprema Corte da época, que se posicionava de forma firme no 

sentido da impossibilidade de se tributar o vendedor varejista residente em um estado 

diferente do consumidor, porque isso era administrativamente muito complicado, em 

razão das dezenas de jurisdições com regimes jurídicos distintos, gerando um ônus 

excessivo para o vendedor que, por sua vez, criaria severos impedimentos ao comércio 

interestadual, além de violar a Commerce Clause da Constituição Americana
36

. 

Apesar da virada jurisprudencial, essa tributação só pode ocorrer se os estados 

passarem por um processo de simplificação de suas legislações tributárias. Para isso, o 

Marketplace Fairness Act oferece duas possíveis opções de simplificação de regras 

concernentes aos tributos sobre o consumo: o Streamlined Sales and Use Tax 

Agreement – SSUTA ou, alternativamente, regras básicas de facilitação legislativa, 

examinados a seguir. 

1.3.a) O Streamlined Sales and Use Tax Agreement – SSUTA 

 

O Streamlined Sales and Use Tax Agreement – SSUTA foi cunhado a partir do 

SSTP – Streamlined Sales and Use Tax Project, formado inicialmente por 43 estados 

americanos, além do Distrito de Columbia.  

O SSUTA é um acordo multilateral que tem por objetivo principal a criação de 

um sistema tributário simplificado, de modo que todos os tipos de vendedores, sejam os 

varejistas no comércio físico, sejam aqueles que operam plataformas de comércio online 

possam facilmente pagar os tributos incidentes na base consumo (Sales Tax e Use Tax 

no caso da legislação norte-americana). 

                                                             
35

 Especificamente os casos de National Bellas Hess v. Illinois Department of Revenue (1967) e Quill v. 

North Dakota (1992).  
36 A Commerce Clause, conforme será melhor explicitado no item 1.4 deste capítulo, é uma previsão 

constitucional que visa evitar que os estados americanos instituam legislações que provoquem ônus 

excessivos ou até impedimentos ao comércio interestadual neste país. 



23 
 

Para provocar a simplificação e modernização das regras tributárias, o acordo 

prevê dez pontos essenciais, sendo eles
37

: 

 Administração estatal da arrecadação do Sales Tax e do Use Tax; 

 Uniformidade no campo de incidência do Sales Tax e do Use Tax em nível 

estadual e local; 

 Uniformidade nas definições dos campos de incidência dos tributos; 

 Sistema de registros central e eletrônico para todos os estados membros do 

acordo; 

 Simplificação das alíquotas estaduais e locais; 

 Uniformização das regras de origem e destino para fins de determinação das 

operações tributáveis
38

; 

 Administração simplificada de isenções; 

 Simplificação do processo de estorno de tributos; 

 Simplificação do processo de remessa do tributo arrecadado; 

 Proteção da privacidade do consumidor. 

Esse acordo derivou da pressão que o Congresso vinha sofrendo para aprovar 

uma medida que facilitasse o adimplemento tributário por parte dos vendedores que 

compõem o chamado “remote sale”, definido como uma venda para um estado, na qual 

o vendedor não estaria legalmente obrigado a pagar, coletar ou remeter Sales Tax ou 

Use Tax de competência estadual ou local, a não ser por determinação expressa do 

acordo
39

. 

Apesar de a jurisprudência ser desfavorável à tributação de um contribuinte sem 

“nexus”
40

 com o estado tributante, a queda de arrecadação dos estados americanos com 

                                                             
37

 Tradução livre do conceito previsto em Streamlined Sales and Use Tax Agreement, Section 102: 

Fundamental Purpose, p. 7 Disponível em: 

<http://www.streamlinedsalestax.org/uploads/downloads/Archive/SSUTA/SSUTA%20As%20Amended

%202017-5-11.pdf>Acesso em 19 out. 2017 
38 A regra geral do SSUTA é a tributação ocorrer no estado de destino, o estado do consumidor. No 

entanto, quando a operação ocorre entre jurisdições locais dentro de um mesmo estado, a alíquota 
aplicável é a do estado de origem, o estado do vendedor. 
39  Marketplace Fairness Act. Section 4: Definitions and Special Rules, item 5. Disponível em: 

<http://marketplacefairness.org/bill-text/> Acesso em 19 out. 2017  
40 Tradicionalmente, a jurisprudência norte americana entendia que para um varejista ter “nexus” com o 

estado de residência do consumidor ele deveria ter uma presença física nesse estado, geralmente por meio 

de um estabelecimento permanente. No entanto, essa noção de estabelecimento físico permanente deve 

ser revista, posto que não se coaduna com a economia digital marcante do século XXI. Sobre a superação 

desse conceito ver: AVI-YONAH, Reuven S. Virtual PE:International Taxation and the Fairness Act. 

http://www.streamlinedsalestax.org/uploads/downloads/Archive/SSUTA/SSUTA%20As%20Amended%202017-5-11.pdf
http://www.streamlinedsalestax.org/uploads/downloads/Archive/SSUTA/SSUTA%20As%20Amended%202017-5-11.pdf
http://marketplacefairness.org/bill-text/


24 
 

o imposto de renda, fruto da crise econômica de 2008 e a insuficiência da arrecadação 

tradicional do Sales Tax e do Use Tax, levou um conjunto de estados a exercer pressão 

sobre o Poder Legislativo federal para legalizar a cobrança para além das fronteiras 

estatais. Para rebater o argumento sempre defendido pela Suprema Corte de que essa 

obrigação tributária imporia um ônus excessivo ao comércio interestadual, esses estados 

passaram a defender a bandeira da simplificação e uniformização parcial de alguns 

aspectos de suas legislações tributárias, assinando, dessa forma, o SSUTA. 

1.3.b) A alternativa ao SSUTA 

 

 O Marketplace Fairness Act de 2013 instituiu uma alternativa de simplificação 

da legislação tributária para os estados americanos que não eram membros do SSUTA, 

mas também desejavam tributar os vendedores fora do alcance de seus territórios devido 

ao comércio online. Essa alternativa exige uma série de requisitos de simplificação 

mínimos a fim de legitimar esta tributação. Os estados devem concordar em
41

: 

 Notificar os varejistas com antecedência sobre qualquer mudança nas alíquotas 

estaduais; 

 Designar um único órgão estadual para lidar com a administração burocrática do 

Sales Tax (registros, preenchimento de guias, auditorias, etc...) 

 Estabelecer uma base de incidência para o Sales Tax uniforme em todo o 

território do estado; 

 Usar as regras de destino para determinar as alíquotas aplicáveis às operações 

interestaduais 

 Fornecer software gratuito para adimplemento das obrigações tributárias, além 

de não responsabilizar os varejistas por quaisquer erros resultantes de sistemas 

ou informações provenientes do estado. 

 

                                                                                                                                                                                   
Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Paper nº 328, University of Michigan Law School, 

Abril de 2013. Disponível em:< http://ssrn.com/abstract=2259127> Acesso em 19 out. 2017  
41 Tradução livre das regras básicas de simplificação oferecidas pelo Marketplace Fairness Act como 

alternativa ao SSUTA, retiradas de: What is the Marketplace Fairness Act of 2013? Disponível em: 

<http://marketplacefairness.org/what-is-the-marketplace-fairness-act/> Acesso em 19 out. 2017  

http://ssrn.com/abstract=2259127
http://marketplacefairness.org/what-is-the-marketplace-fairness-act/
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1.3.c) Breve análise econômica do Marketplace Fairness Act  

 

É possível sustentar os benefícios econômicos do Marketplace Fairness Act no 

que se refere à geração de eficiência e equidade. 

Do ponto de vista da eficiência, a partir do momento em que todas as formas de 

consumo são submetidas a uma tributação equânime, isso favorece o alcance prático de 

eficiência. Uma teoria econômica amplamente defendida
42

 é a de que quanto mais 

distorções no comportamento dos consumidores um tributo provocar, mais perda de 

bem-estar econômico ele vai causar e, consequentemente, menos eficiente esse tributo 

será. Sem o Marketplace Fairness Act, diversas operações realizadas no âmbito da 

Internet deixavam de ser tributadas, e, portanto, geravam a perda de eficiência 

econômica devido à alteração do comportamento dos consumidores, que migravam para 

essa forma de comércio por ser mais barata. Após essa medida, por outro lado, a nova 

forma de tributação que é semelhante para o comércio físico e para o digital diminui as 

distorções no comportamento dos consumidores
43

. 

Já do ponto de vista da equidade, é possível afirmar que a medida legislativa em 

comento é justa uma vez que se considera o Sales tax um tributo regressivo, definido 

como aquele que impõe um ônus fiscal proporcionalmente maior sobre o contribuinte 

com menor capacidade contributiva. No caso em tela, é preciso atentar para o fato de 

que os consumidores/contribuintes que possuem acesso à Internet são os que possuem 

maior capacidade econômica para pagar por esse acesso e, por isso, tinham a opção de 

realizar uma compra de bens ou serviços sem pagar o Sales ou Use Tax americanos 

desde que a fizessem online
44

até a edição do Marketplace Fairness Act. Por outro lado, 

os contribuintes de menor renda e que não podem pagar o acesso à Internet são 

                                                             
42

 MAGUIRE, Steven. State Taxation of Internet Transactions. Congressional Research Service 

R41853, 7 de maio de 2013, p.17. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf> Acesso em 

19 out. 2017. 
43  MAGUIRE, Steven. State Taxation of Internet Transactions. Congressional Research Service 

R41853, 7 de maio de 2013, p.17. Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf> Acesso em 

19 out. 2017  
44 “Remote Sales” realizadas dentro da rede mundial de computadores não eram tributadas por tributos 

indiretos na base consumo de competência estadual ou local por causarem um ônus excessivo ao 

vendedor que trabalha em várias jurisdições diferentes, prejudicando o comércio interestadual e violando 

a Commerce Clause da Constituição dos Estados Unidos. O Marketplace Fairness Act foi editado 

justamente para permitir essa tributação, desde que os sistemas tributários dos estados americanos 

passassem por um processo de simplificação.  

https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41853.pdf
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obrigados a realizar suas compras no meio físico e não escapam ao pagamento dos 

referidos tributos. 

Após essa medida de política fiscal, a tributação semelhante incidente sobre o 

comércio interestadual físico e sobre o operado no âmbito digital tende a diminuir a 

regressividade do Sales Tax americano. Apesar de não ser um modelo justo de 

igualdade material, essa tributação ao menos apresenta um grau de equidade maior do 

que o cenário em que os mais ricos pagavam o acesso à Internet propiciando a redução 

de tributos enquanto os mais pobres acabavam por suportar o ônus fiscal mais elevado 

proporcionalmente. 

 

1.4) A tradicional jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos: a 

necessidade de presença física e a complexidade da tributação 

 

A posição tradicional da Suprema Corte sempre foi no sentido de que a 

tributação incidente sobre o comércio interestadual, principalmente o Use Tax, só seria 

exigível em uma transação mercantil quando o vendedor ou fornecedor tivesse alguma 

presença física ou “nexus” com o estado do consumidor, que é o estado legalmente 

competente para tributar nesse caso. Entender diferente implicaria obrigar o varejista a 

conhecer a legislação tributária de 49 estados americanos, além da legislação em nível 

local, de modo a determinar qual o campo de incidência tributária e qual a alíquota 

aplicável em cada operação interestadual que realizar. E essa dificuldade, de acordo 

com a posição firme da Suprema Corte, seria um ônus tão excessivo a ponto de ser 

inconstitucional por violar diversos dispositivos da constituição americana. 

Três casos são considerados paradigmáticos para a compreensão do 

posicionamento jurisprudencial americano sobre o tema. Ainda que algumas tenham 

sido proferidas antes do surgimento da rede mundial de computadores, se aplicam 

perfeitamente ao cenário atual. Veja-se: 
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1.4.a) National Bellas Hess VS. Illinois Department of Revenue – 1967 

 

Este caso
45

 versa sobre uma transação comercial ocorrida entre um varejista do 

Missouri e um consumidor de Illinois, sendo que aquele não tinha qualquer presença 

física ou tangível com o estado do comprador, nenhum elemento de conexão com 

Illinois. No entanto, esse estado cobrou do varejista o Use Tax sobre a transação 

efetuada. 

A decisão da Suprema Corte, reformando o posicionamento anterior da Corte de 

Illinois, entendeu que a cobrança do tributo nesta situação não era exigível, por violar a 

Commerce Clause da Constituição Americana. Tal cláusula visa evitar que os estados 

americanos instituam legislações que provoquem ônus excessivos ou até impedimentos 

ao comércio interestadual. Destaque-se trecho que explicita bem o papel da Commerce 

Clause: 

 

“The Commerce Clause has historically been viewed as both a grant 
of congressional authority and as a restriction on the regulatory 

authority of the States. The “dormant” Commerce Clause refers to the 

prohibition, implicit in the Commerce Clause, against states passing 
legislation that discriminates against or excessively burdens interstate 

commerce. Of particular importance here, is the prevention of 

protectionist state policies that favor state citizens or businesses at the 

expense of non-citizens conducting business within the state.
46

” 

 

Como o vendedor não possuía qualquer “nexus” com o estado do consumidor, 

exigir o pagamento de um tributo devido a Illinois representaria um ônus excessivo para 

esse fornecedor, que poderia até impedir a realização do comércio interestadual.  

Interessante destacar uma vez mais que apesar de essa decisão ter sido proferida 

quando existia apenas o comércio físico ou tangível, ela se mostra pertinente também 

para as operações mercantis na era digital. De fato, uma empresa varejista atuante no 

comércio digital pode possuir estabelecimento permanente em apenas um estado da 

                                                             
45

 National Bellas Hess VS. Illinois Department of Revenue. 386 U.S. 753. 1967. Disponível em: 

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/386/753/case.html#756> Acesso em 20 de out. 2017. 
46

 Commerce Clause. Legal Information Institute. Cornell Law School. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/wex/commerce_clause> Acesso em: 20 de out. 2017. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/386/753/case.html#756
https://www.law.cornell.edu/wex/commerce_clause
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federação e de lá obter acesso virtual a consumidores nos outros 49 estados, 

caracterizando uma transação interestadual à qual a jurisprudência de National Bellas 

Hess pode ser aplicada
47

. 

1.4.b) Quill Corporation VS. North Dakota – 1992 

 

Os fatos deste caso são bastante semelhantes aos fatos do anterior: o varejista, 

Quill Corporation, não tinha qualquer presença física no estado do seu consumidor, 

Dakota do Norte. No entanto, lhe foi cobrado o pagamento do Use Tax para o estado de 

destino. 

O argumento do estado de Dakota do Norte era pautado na impossibilidade de 

aplicação do precedente firmado em National Bellas Hess devido às enormes mudanças 

nas formas de comércio desde 1967 até a data de julgamento deste caso, em 1992. 

Diante desse cenário, a Suprema Corte não decidiu apenas com base na 

Commerce Clause, mas também na Due Process Clause
48

 da Constituição dos Estados 

Unidos. É preciso notar que o sentido dessas duas cláusulas constitucionais é 

completamente diferente. Enquanto a Commerce Clause
49

 está preocupada com a não 

imposição de quaisquer ônus ao comércio interestadual capazes de impedi-lo, a Due 

Process Clause
50

 se dirige à justiça da imposição ou obrigação tributária instituída.  

No caso em questão, a Suprema Corte entendeu que, em respeito à Commerce 

Clause, para que o Use Tax seja cobrado de um varejista fora do estado do consumidor, 

é necessário que este tenha uma presença física no estado competente para recolher o 

tributo. Já a Due Process Clause, por sua vez, exige um requisito mais brando, qual 

seja, que o vendedor de outro estado tenha tido qualquer contato motivado e com 

                                                             
47  Lembrando que a legislação atualmente em vigor nos EUA, o Internet Tax Freedom Act e o 

Marketplace Fairness Act, contrariando a jurisprudência tradicional da Suprema Corte, optou por 
possibilitar a tributação de um vendedor no comércio eletrônico, residente em um estado diferente do 

consumidor, ainda que ele não tenha qualquer elemento de conexão com o estado de destino do bem ou 

serviço.  
48

 Equivalente ao Devido Processo Legal no ordenamento jurídico brasileiro. 
49

 U.S. CONST. Amend. 14, §1: “nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, 

without due process of law (...) ” 
50 Art. 1 §8, cl.3 “The Congress shall have Power (...) To regulate Commerce with foreign Nations, and 

among the several States, and with the Indian Tribes.” 
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propósito comercial com o estado do consumidor, ainda que não tenha um 

estabelecimento permanente lá.
51

 

Após a discussão acerca do ônus excessivo que seria imposto ao vendedor que 

não possui nenhuma presença física no estado do consumidor e que teria que se adaptar 

a diversos regramentos completamente distintos a fim de adimplir a tantas obrigações 

tributárias, a Corte decidiu que a imposição do tributo ao varejista Quill Corporation 

obedecia os ditames da Due Process Clause, mas não da Commerce Clause, vez que a 

ausência de estabelecimento permanente na Dakota do Norte causaria um ônus 

excessivo à empresa e ao comércio interestadual como um todo. 

Em suma, a Suprema Corte manteve a decisão do precedente de National Bellas 

Hess, porém com um toque de sofisticação a mais ao trazer à tona a análise de uma 

possível violação à cláusula Due Process, além de convidar o legislador a resolver a 

questão
52

. Observe trecho do syllabus do caso que resume a decisão: 

“The State Supreme Court reversed, concluding, inter alia, that (...) 

the Commerce Clause no longer mandated the sort of physical-

presence nexus suggested in Bellas Hess; and that, with respect to the 
Due Process Clause, cases following Bellas Hess had not construed 

minimum contacts to require physical presence within a State as a 

prerequisite to the legitimate exercise of state power. (...) 

This aspect of our decision is made easier by the fact that the 

underlying issue is not only one that Congress may be better qualified 

to resolve, but also one that Congress has the ultimate power to 
resolve. No matter how we evaluate the burdens that use taxes impose 

on interstate commerce, Congress remains free to disagree with our 

conclusions”
53

. 

 

 

 

                                                             
51  LUNDER, Erika K. e PETTIT, Carol A. “Amazon Laws” and Taxation of Internet Sales: 

Constitucional Analysis, Congressional Research Service, R42629, 9 de abril de 2015, p. 2-3. 

Disponível em: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R42629.pdf> Acesso em 22 de out. 2017  
52

 Pela Constituição norte-americana, o Congresso pode legislar sobre a Commerce Clause, definindo os 

padrões que a legislação tributária dos estados deve seguir de modo a não causar um ônus excessivo ao 

comércio interestadual. 
53  Quill Corp. VS. North Dakota 504 U.S. 298. 1992. Disponível em:  

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/504/298/case.html> Acesso em 20 out. 2017 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R42629.pdf
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/504/298/case.html
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1.4.c) Direct Market Association VS. Brohl – 2016 

 

A jurisprudência mais recente sobre o tema aqui destacada envolve as chamadas 

Amazon Laws. Diante o aumento de vendas online e, por conseguinte, da diminuição da 

arrecadação estadual, diversos estados americanos passaram a instituir as Amazon Tax 

Laws
54

 para obrigar ou incentivar o pagamento de tributos no comércio eletrônico. 

Essa espécie legislativa pode ser de duas formas: a do tipo click-through nexus
55

 

ou a do tipo que requer informações. O caso em tela versa apenas sobre a segunda 

forma. Instituída pela primeira vez em 2010 pelo estado do Colorado, essa Amazon Tax 

Law pode ser considerada mais regulatória do que tributária propriamente dita. Ela 

estabelece uma série de obrigações para o vendedor de outro estado que não é 

contribuinte obrigatório do Use Tax para o estado do consumidor, isto é, para os 

varejistas ou fornecedores que não têm presença física no Colorado. As obrigações 

podem ser resumidas em
56

: 

 O vendedor deve enviar ao seu consumidor um aviso cada vez que este 

realiza uma compra online com aquele vendedor, alertando da 

obrigatoriedade de pagamento do Use Tax sobre aquela operação
57

; 

 O vendedor deve enviar um relatório anual ao seu consumidor resumindo 

suas compras para que este possa pagar o Use Tax devido, desde que o 

consumidor tenha gasto pelo menos quinhentos dólares com aquele 

vendedor no período; 

 O vendedor deve preencher um formulário anual relatando para o estado 

do Colorado informações acerca das compras de cada consumidor. 

                                                             
54 Em referência à Amazon.com, importante varejista no comércio americano e atualmente, no comércio 

global. 
55 A Amazon Law do tipo click-through nexus foi criada pela primeira vez pelo estado de Nova York em 

2008 e não foi alvo deste precedente. Basicamente tratava do “nexus” ou elemento de conexão formado 

pela colocação de um link em um site do vendedor de um estado para o negócio do vendedor localizado 

em outro estado. Analisada na corte máxima do estado de Nova York, essa lei foi considerada 
constitucional em relação aos paradigmas da Commerce Clause e da Due Process Clause. Para mais 

informações ver: LUNDER, Erika K. e PETTIT, Carol A. “Amazon Laws” and Taxation of Internet 

Sales: Constitucional Analysis, Congressional Research Service, R42629, 9 de abril de 2015, p. 5-6. 
56 EASON, Brian. Colorado’s “Amazon tax” Law is now in effect. Here’s what it means for shoppers 

and big Sellers. The Denver Post. 7 de julho de 2017. Disponível em:  

<http://www.denverpost.com/2017/07/07/colorados-amazon-tax-law-meaning/> Acesso em 13 de jul. 

2017 
57 Tendo em vista que o vendedor não tem presença física no Colorado e, portanto, não é contribuinte 

obrigatório do Use Tax, esta obrigação recai sobre o consumidor. 

http://www.denverpost.com/2017/07/07/colorados-amazon-tax-law-meaning/
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Em 2012
58

, uma corte federal declarou a Colorado Amazon Tax Law 

inconstitucional por violar a Commerce Clause, na medida em que ia contra o 

precedente firmado no caso Quill, qual seja, de que para respeitar essa cláusula faz-se 

necessária a presença física do vendedor no estado competente pela arrecadação do 

tributo, além de quebrar a isonomia entre o comércio intra e interestadual, ao impor 

obrigações aos varejistas de fora do estado que não são impostas ao que operam dentro 

das fronteiras do Colorado. 

Em 2013, a Tenth Circuit Court of Appeals decidiu que a jurisdição federal não 

tinha competência para julgar essa questão. 

Em 2015, a Suprema Corte resolveu que o argumento levantado pela 

incompetência da jurisdição federal não se aplicava, devolvendo a matéria para a Tenth 

Circuit Court of Appeals.  

Por fim, essa corte de apelação optou, em 2016, pela constitucionalidade da 

Colorado Amazon Tax Law
59

. Destaque-se sua conclusão: 

“Applying the Law to the Record, we hold the Colorado Law does not 

violate the dormant Commerce Clause because it does not 

discriminate against or unduly burden interstate commerce. We 
therefore reverse the district’s court order granting summary 

judgement and remand for further proceedings consistent with this 

opinion. We conclude by noting the Supreme Court’s observation in 
Quill that Congress holds the ‘ultimate power’ and is ‘better qualified 

to resolve’ the issue of ‘whether, when, and to what extent the States 

may burden interstate [retailers] with a duty to collect [Sales and] use 

taxes’”
60

.  

 

 

 

 

 

                                                             
58

 LUNDER, Erika K. e PETTIT, Carol A. “Amazon Laws” and Taxation of Internet Sales: 

Constitucional Analysis, Congressional Research Service, R42629, 9 de abril de 2015, p. 8-9. 
59

 Fez-se aqui um breve resumo do caso. Para maiores informações ver: Direct Marketing Association v. 

Brohl, No. 12-1175 (10th Cir. 2016). Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-

courts/ca10/12-1175/12-1175-2016-02-22.html> Acesso em 22 out. 2017. 
60Idem.  

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca10/12-1175/12-1175-2016-02-22.html
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca10/12-1175/12-1175-2016-02-22.html
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS ESTRUTURAIS DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O 

COMÉRCIO ELETRÔNICO NA UNIÃO EUROPEIA 

Quando se trata da tributação da União Europeia, a primeira coisa que se deve 

observar é que, como o próprio nome diz, ela é uma união de diferentes Estados que, 

apesar de terem cedido parte de sua soberania estatal para a formação de uma entidade 

de caráter supranacional, ainda são estados soberanos. Diante disso, trata-se de um 

conjunto de 28
61

 legislações tributárias diferentes, ainda que harmonizadas de certa 

forma
62

. 

O objetivo deste capítulo não é adentrar nos pormenores do ordenamento 

jurídico tributário de cada um dos países membros da UE, mas de demonstrar o 

posicionamento da União Europeia enquanto bloco em relação à tributação do comércio 

eletrônico, tendo em vista sua organização jurídica e o nível de integração regional que 

representa. 

2.1) A União Europeia Enquanto Mecanismo de Integração Regional  

 

A União Europeia é um conjunto de 28 países europeus que decidiram formar 

um bloco econômico para reduzir o confronto armado
63

 e estreitar as relações 

comerciais entre eles. Para realizar essa cooperação, cada país cedeu parte de sua 

soberania para a criação de entidades supranacionais
64

 com algum grau de poder 

normativo e sancionador sobre os países membros do bloco
65

. 

                                                             
61 28 países integram hoje a União Europeia. São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 

Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, 

Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, 

República Tcheca, Romênia e Suécia. Disponível em: < https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries_pt> Acesso em 25 out. 2017.   
62 As legislações dos países que compõem o bloco sofrem algum grau de harmonização pelo regramento 

da própria União Europeia, principalmente no que tange ao IVA, tema que será abordado no item 2.2 

deste capítulo. 
63  A História da União Europeia. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-

eu/history_pt> Acesso em 14 nov. 2017. 
64 Dentre os principais organismos da União Europeia, destaca-se: a Comissão Europeia, o Conselho da 

União Europeia, e o Parlamento Europeu. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/about-

eu/figures/administration_pt> Acesso em 25 out. 2017.  
65

 IANDOLI, Rafael. União Europeia: o maior projeto de integração regional em seus piores 

momentos. Jornal Nexo, 3 de março de 2017. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/03/03/Uni%C3%A3o-Europeia-o-maior-projeto-de-

integra%C3%A7%C3%A3o-regional-em-seus-piores-momentos> Acesso em 25 out. 2017. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/administration_pt
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/03/03/Uni%C3%A3o-Europeia-o-maior-projeto-de-integra%C3%A7%C3%A3o-regional-em-seus-piores-momentos
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/03/03/Uni%C3%A3o-Europeia-o-maior-projeto-de-integra%C3%A7%C3%A3o-regional-em-seus-piores-momentos


33 
 

Diante da grande quantidade de Estados com características muito discrepantes 

dentro de um mesmo bloco econômico, não causa grande espanto o fato de os membros 

da UE apresentarem diferentes níveis de integração. Alguns fazem parte apenas da 

União Aduaneira, outros do Mercado Comum e alguns têm um nível de integração 

maior e já podem ser considerados uma União Econômica e Monetária. 

De forma bastante simplista, a União Aduaneira se caracteriza por um modelo de 

integração regional marcado pela supressão das restrições tarifárias entre os membros 

do bloco, formando uma área de livre comércio, além da adoção de uma tarifa externa 

comum. Em outras palavras, no comércio entre os países membros do bloco não 

existem barreiras alfandegárias, como, por exemplo, o imposto de importação e, em 

relação aos não membros, os países membros devem adotar uma mesma política 

alfandegária. 

O Mercado Comum, por sua vez, além de toda a integração existente em uma 

União Aduaneira, também é caracterizado pelo livre movimento de fatores de produção, 

tais como pessoas, capital e trabalho. 

Por fim, a União Econômica e Monetária representa toda a integração de um 

Mercado Comum somado a certo grau de harmonização de políticas econômicas e 

monetárias, como, por exemplo, a criação de um Banco Central comum, a adoção de 

uma moeda única
66

, entre outros. 

Diante deste cenário, pode-se concluir que o objetivo primordial do bloco é a 

facilitação cada vez maior do comércio entre os seus países membros, respeitando 

princípios básicos da Organização Mundial do Comércio – OMC, tema que será tratado 

a seguir.  

2.2) A União Europeia Enquanto Mecanismo de Harmonização das 

Legislações Fiscais Nacionais – os Princípios Basilares da OMC 

 

Um dos tratados constitutivos ainda em vigor da UE é o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia que estabelece a base legislativa para o 

                                                             
66 Diversos países membros da União Europeia adotaram o euro como moeda única do bloco. 
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procedimento de harmonização tributária no âmbito da comunidade em seu artigo 113º, 

in verbis: 

“Artigo 113.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 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.”
67

 

 
 

Interessante observar, em primeiro lugar, que a UE não tem poder de tributar, ela 

apenas exerce uma harmonização legislativa de caráter vinculante. Entretanto, cabe a 

cada Estado membro instituir seus próprios tributos, com base nas normas do bloco. 

Esse processo de harmonização só ocorre no que tange aos impostos indiretos
68

, entre 

os quais se insere os incidentes sobre o consumo e, consequentemente, sobre o comércio 

eletrônico. Isso ocorre devido ao fato de os impostos indiretos apresentarem uma 

capacidade maior
69

 de interferir no livre comércio entre os países membros do bloco.  

Dado que inexiste barreira alfandegária para o comércio entre os países da UE, 

independente do nível de integração regional adotado, contraria o interesse comunitário 

a instituição de impostos indiretos que tenham como finalidade discriminar produtos de 

outros membros em relação ao produto nacional. Em outras palavras, é preciso 

harmonizar as legislações tributárias nacionais no que se referem aos impostos 

indiretos, haja vista que estes podem gerar uma distorção de tratamento entre o produto 

nacional e o estrangeiro, de modo a dificultar o comércio livre dentro do bloco.  

Ocorre que a União Europeia possui representação na Organização Mundial do 

Comércio – OMC e, portanto, se comprometeu a respeitar os princípios basilares dessa 

organização. A OMC derivada do GATT 1994
70

 estabeleceu diversos princípios 

                                                             
67 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (versão consolidada) – Art. 113º. Disponível 

em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN> 

Acesso em 29 out. 2017. 
68  Os impostos diretos ficam submetidos à exclusiva responsabilidade e normatividade dos Estados 

membros. 
69 Os impostos diretos também podem afetar o livre comércio na União Europeia. Contudo, o tema não é 

objeto desta monografia. 
70 Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. No inglês, General Agreement on Tariffs and Trade. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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fundamentais para um comércio internacional livre e transparente
71

. Para os fins deste 

estudo, o mais importante é o princípio da não discriminação que se desdobra nos 

subprincípios da Nação Mais Favorecida e do Tratamento Nacional. 

Pelo subprincípio da Nação Mais Favorecida, um país deve estender aos demais 

membros do acordo qualquer vantagem ou privilégio que conceda a um dos membros. 

Já o subprincípio do Tratamento Nacional diz respeito à igualdade que deve haver entre 

o produto nacional e o produto importado, por meio da vedação ao tratamento 

diferenciado entre eles, quando o objetivo for discriminar o produto importado, gerando 

um problema de concorrência com o nacional
72

.  

Tais princípios incentivaram a UE a iniciar o referido processo de harmonização 

legislativa de modo a permitir o livre comércio no âmbito do bloco
73

. Ressalte-se que 

harmonizar é diferente de unificar as legislações tributárias dos Estados membros. Cada 

país tem as suas próprias regras no que diz respeito às alíquotas, isenções, entre outros, 

porém devem seguir algumas regras gerais determinadas pelo Parlamento Europeu a fim 

de garantir o livre comércio que é o objetivo primordial da criação da União Europeia.  

Diante disto, uma das formas pelas quais a UE exerce seu poder legislativo é a 

criação das regras de harmonização, que compõem o chamado direito derivado e pode 

ser materializado por meio de regulamentos, diretivas e decisões que, por sua vez, 

devem estar de acordo com o direito primário, consubstanciado nos tratados do bloco 

entre eles, por exemplo, o Tratado de Funcionamento da União Europeia
74

. 

Em se tratando de tributação sobre o comércio eletrônico, além da Directiva 

2000/31/CE
75

 do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2000, que diz 

respeito especificamente a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de 

informação, em especial do comércio eletrônico, no mercado interno (“Directiva sobre o 

comércio eletrônico”), importante compreender, preliminarmente, a estrutura básica da 

                                                             
71  Princípios da OMC. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-

exterior/negociacoes-internacionais/1886-omc-principios> Acesso em 29 out. 2017. 
72 Idem.  
73 A União Europeia e a Organização Mundial do Comércio. Fichas Técnicas sobre a União Europeia. 

2017. P. 3. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.2.2.pdf> Acesso em 29 out. 

2017. 
74 BORIA, Pietro. Taxation in European Union. Second Edition. Springer: 2017. P. 54. 
75 Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000. Disponível 

em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=PT> Acesso 

em 17 nov. 2017 

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1886-omc-principios
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1886-omc-principios
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_6.2.2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=PT
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Diretiva nº 112, de 28 de novembro de 2006, “relativa ao sistema comum do imposto 

sobre o valor acrescentado
76

”.  

Tendo em vista que a Diretiva nº 112 consolida o regramento relativo à 

harmonização da legislação dos países membros da UE em torno do imposto sobre o 

valor acrescentado, IVA, cumpre agora dissertar um pouco sobre este tributo, o que será 

feito no tópico a seguir. 

2.3) O Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA 

 

O Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA é um imposto plurifásico
77

 não 

cumulativo
78

 que se assemelha ao ICMS estadual brasileiro. Criado na França, tinha por 

objetivo inicial simplificar a legislação tributária francesa ao promover a substituição 

dos impostos indiretos cumulativos
79

. 

A maior vantagem do IVA que o levou a ser adotado como o principal imposto 

na base consumo da União Europeia é a sua neutralidade
80

. Essa característica se 

manifesta de duas formas: em primeiro lugar, o IVA é neutro em relação à estrutura das 

etapas de uma cadeia de produção e circulação
81

, na medida em que não incentiva a 

integração vertical
82

 das empresas e a consequente concentração do mercado e perda de 

eficiência da produção. Em segundo lugar, o IVA é neutro do ponto de vista do mercado 

internacional: se o bem for exportado no meio da sua cadeia de produção e circulação, 

ele será facilmente desonerado de todo o tributo pago até aquela etapa, de modo que não 

                                                             
76

 Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006. Disponível em: <http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT> Acesso em 12 nov. 

2017 
77 A cada etapa de uma cadeia de produção e circulação ocorre um fato gerador. 
78 Submetido ao sistema de créditos fiscais de uma etapa para a outra, reduzindo a carga tributária do 

sujeito passivo em cada etapa. 
79 GOMES, Fábio Luiz. Manual sobre o IVA nas Comunidades Europeias: os Impostos sobre o 

Consumo no Mercosul. Juruá Editora, 2006, p. 25. 
80 GOMES, Fábio Luiz. Manual sobre o IVA nas Comunidades Europeias: os Impostos sobre o 

Consumo no Mercosul. Juruá Editora, 2006, p. 25. 
81 Uma cadeia de produção e circulação de um bem normalmente é dividida em três etapas: a indústria 
produz um bem e o vende para o atacado, que o vende para o varejo que, por fim, vende para o 

consumidor final não contribuinte do IVA. Na prática, essas etapas podem sofrer diversas subdivisões a 

depender do produto comercializado. 
82 É uma característica inerente aos impostos cumulativos o incentivo à integração vertical, pois quanto 

mais etapas uma cadeia de produção e circulação de um bem possui, maior o imposto que será devido 

(acumulado) ao final da cadeia. Dessa forma, para reduzir o ônus tributário a que são submetidas, as 

empresas buscam integrar verticalmente diferentes etapas da cadeia, o que, como foi apresentado, é 

prejudicial aos consumidores e ao mercado como um todo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=PT
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se opera uma bitributação e o produto exportado concorre em igualdade de condições 

com produtos nacionais do país importador
83

. Ambas perspectivas de neutralidade 

derivam da não-cumulatividade inerente ao IVA. 

Entretanto, esta não é a única vantagem deste tributo. O Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, como qualquer imposto plurifásico, impede a concentração da 

arrecadação em uma única etapa de produção e circulação, distribuindo melhor os riscos 

da tributação. Em outras palavras, o IVA impede que toda a tributação esteja baseada 

em uma única fase da cadeia de consumo, o que é altamente arriscado, uma vez que se 

houver sonegação ou evasão fiscal naquela etapa, não haverá arrecadação sobre aquele 

fato gerador.  

Por fim, as regras do IVA dificultam a evasão fiscal e a manipulação de preços 

porque a sua base de cálculo (o valor adicionado em cada etapa da cadeia de consumo) é 

apurada por meio de um sistema de créditos fiscais
84

, ou seja, como o tributo pago em 

uma etapa vai ser abatido do valor de imposto a pagar na etapa subsequente, é mais 

difícil para o contribuinte sujeito passivo do IVA emitir uma nota fiscal falsa, sonegar, 

fraudar ou manipular os preços da operação de qualquer maneira. 

2.4) Tributação do Comércio Eletrônico no Destino 

 

Já que o IVA se tornou o principal mecanismo da comunidade para tributar o 

consumo, o foco da União Europeia se voltou para a adaptação desse tributo a fim de 

permitir sua incidência sobre o comércio eletrônico
85

. Diante disso, o principal desafio 

enfrentado foi definir qual o local adequado para a tributação das operações eletrônicas 

transfronteiriças, conceito que abrange as operações intracomunitárias, isto é, que 

ocorrem entre países membros do bloco, e internacionais, ou seja, aquelas provenientes 

de fora da União Europeia para um consumidor situado dentro da UE. A importância de 

                                                             
83 Ao se exportar uma mercadoria submetida a uma tributação cumulativa no meio da sua cadeia de 

circulação, é muito difícil desonerá-la do tributo pago até ali. Esse valor se tornará, portanto, custo para o 
importador. Por conseguinte, o produto exportado chega mais caro ao país importador e, por isso, não 

consegue competir em igualdade de condições com os produtos nacionais do mercado importador. 
84 Em inglês invoice or credit method, significa que o imposto pago pelo contribuinte em uma etapa da 

cadeia de produção e circulação de uma mercadoria se torna um crédito a ser abatido do imposto devido 

pelo sujeito passivo na etapa subsequente. 
85 BERNARDI, Luigi. Internet and Taxation in European Union. MPRA: Munich Personal RePEc 

Archive, 21 de junho de 2015, p. 2. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/> Acesso 

em 24 de out. 2017.  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/
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definir o local do tributo devido reside na necessidade de se evitar a dupla tributação, ou 

ainda a dupla não tributação, além de se respeitar o princípio da neutralidade
86

 

característico do IVA e pilar do comércio digital, conforme estabelecido pela OCDE
87

. 

Aos poucos, e em obediência aos princípios firmados pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, a União Europeia firmou a tese 

da tributação no local de destino. É o que se passa a expor. 

2.4.a) A Conferência Ministerial da OCDE: A Borderless World: Realising the Potential 

of Global Electronic Commerce – 1998 

 

Ocorrida em Ottawa, no período entre 7 e 9 de outubro de 1998, a Conferência 

Ministerial da OCDE, A Borderless World: Realising the Potential of Global Electronic 

Commerce, teve como principal objetivo trazer à tona a agenda do comércio eletrônico 

operado em escala global.  

Entre as conclusões dos Ministros da OCDE, após diversas rodadas de 

discussão, extrai-se principalmente a necessidade de diálogo entre os players do 

comércio eletrônico. Tendo em vista que essa forma de mercancia pode desenvolver 

muito as economias nacionais, os governos devem estimulá-la, facilitando o comércio, 

permitindo a concorrência e intervindo apenas quando estritamente necessário para 

proteger essa atividade econômica
88

. 

Além disso, foram estabelecidos alguns princípios amplos que devem reger a 

realização do comércio na era digital, quais sejam
89

:  

 Neutralidade ou equidade, definida como a não distorção tributária entre 

o comércio físico e o eletrônico; 

                                                             
86 Idem p. 5 
87 Princípio para o comércio eletrônico estabelecido na conferência ministerial da OCDE de 1998 em 
Ottawa, tema que será abordado adiante. 
88 Extraído de OECD Ministerial Conference – “A Borderless World: Releasing the Potential of 

Global Electronic Commerce” – Conference Conclusions. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=sg/ec(98)14

/final> Aceso em 24 de out. 2017. 
89 BERNARDI, Luigi. Internet and Taxation in European Union. MPRA: Munich Personal RePEc 

Archive, 21 de junho de 2015, p. 2. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/> Acesso 

em 24 de out. 2017 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=sg/ec(98)14/final
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=sg/ec(98)14/final
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/
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 Eficiência de modo a minimizar os custos de adimplemento da obrigação 

tributária; 

 Certeza 

 Simplicidade. 

Uma vez que a grande maioria dos países membros da União Europeia também 

integra a OCDE
90

, as determinações da Conferência de Ottawa se mostraram de grande 

influência para a elaboração da legislação comunitária sobre o comércio eletrônico. 

2.4.b) Movimento em direção à regra de tributação no destino   

 

O começo da regulação da União Europeia sobre o comércio digital pode ser 

encontrado no relatório publicado pela Comissão Europeia em 1998 intitulado Interim 

Report on the Implications of Electronic Commerce for VAT and Custom
91

. Neste 

momento, a principal preocupação da UE com o comércio eletrônico residia nas 

operações cujo vendedor era de fora da comunidade e o consumidor de dentro
92

, pois se 

esta transação não fosse tributada causaria uma distorção concorrencial tendente a 

aumentar na medida em que as operações eletrônicas se disseminavam. 

Os principais problemas na transação de fora para dentro da UE eram as 

dificuldades em identificar as partes em uma operação eletrônica; a fragilidade dos 

critérios de determinação geográfica do vendedor e da jurisdição competente para 

tributar e a complexidade de se obter informações sobre o sujeito passivo que 

estivessem na posse de outras jurisdições. Some-se a isso o entrave imposto ao varejista 

de conhecer a legislação aplicável em cada Estado membro
93

 do bloco
94

.  

                                                             
90 Dos 28 países membros da União Europeia, apenas 7 não fazem parte também da OCDE, sendo eles: 

Bulgária, Chipre, Croácia, Letônia, Lituânia, Malta e Romênia. Fonte: Países Membros da OCDE. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm> Acesso em 14 nov. 2017. 
91

 Idem. P. 5 
92 A diferença entre o vendedor de fora e o de dentro da UE é a sua presença física (geralmente por meio 
de um estabelecimento permanente) em algum dos Estados membros do bloco. 
93 Apesar da harmonização, cada Estado membro tem autonomia para determinar alguns elementos da 

tributação, tais como a alíquota aplicável e isenções sobre bens e serviços. Para mais informações, vide 

material didático disponível em: 

<http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/intergacao_fiscal-

regionalismo_e_tributacao_internacional_parte_i_2017-2.pdf>.  
94

 Relatório da Comissão da União Europeia de 1998: Interim Report on the Implications of Electronic 

Commerce for VAT and Customs, Comissão Europeia, XXI/98/0359, 1998. P. 7. Disponível em: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm
http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/intergacao_fiscal-regionalismo_e_tributacao_internacional_parte_i_2017-2.pdf
http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u1882/intergacao_fiscal-regionalismo_e_tributacao_internacional_parte_i_2017-2.pdf
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Este Relatório, então, começa a definir as bases para uma tributação do comércio 

eletrônico no destino para facilitar o adimplemento da obrigação tributária a ser imposta 

sobre o vendedor. O primeiro passo foi reconhecer que a Sexta Diretiva, até então o 

principal instrumento de harmonização das legislações tributárias nacionais
95

, trazia 

critérios variados sobre o local da tributação
96

. Entretanto, para garantir a que o tributo 

fosse recolhido na UE, principalmente nas operações nas quais o vendedor se encontra 

fora da comunidade, seria preciso fixar uma regra única: tributação no local de uso ou 

aproveitamento do bem ou serviço
97

.  

Para esclarecer melhor essa situação, foi criada a Diretiva 2002/38/CE do 

Conselho Europeu, de 7 de maio de 2002 que alterou a Sexta Diretiva (Diretiva 

77/388/CEE de 1977) para aplicar aos serviços de radiodifusão, televisão e outros 

serviços prestados por meio eletrônico um regime de IVA devido no local de destino, 

quando provenientes de fora da União Europeia. Observe: 

“DIRECTIVA 2002/38/CE DO CONSELHO 

7 de Maio de 2002 

Considerando o seguinte: 

(...) 

(3) Para tal, os serviços de radiodifusão e televisão e os serviços 

prestados por via electrónica
98

 a partir de países terceiros a pessoas 

estabelecidas na Comunidade ou a partir da Comunidade a 
destinatários estabelecidos em países terceiros devem ser tributados no 

local do destino de tais serviços.”
99

  

 

                                                                                                                                                                                   
<https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commer

ce_en.pdf> Acesso em 24 out. 2017. 
95 Atualmente a Diretiva nº 112/2006 é a norma que consolida a harmonização da legislação europeia 

sobre o IVA. Para mais informações sobre esta diretiva, ver tópico 2.2 deste capítulo. 
96 Relatório da Comissão da União Europeia de 1998: Interim Report on the Implications of Electronic 

Commerce for VAT and Customs, Comissão Europeia, XXI/98/0359, 1998. P. 11. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commer

ce_en.pdf> Acesso em 24 out. 2017. 
97 BERNARDI, Luigi. Internet and Taxation in European Union. MPRA: Munich Personal RePEc 

Archive, 21 de junho de 2015, p. 5. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/> Acesso 

em 24 de out. 2017 
98 A diretiva apresenta uma lista anexa exemplificativa de serviços eletrônicos que inclui, entre outros, o 

fornecimento de programas, imagens, textos, músicas, filmes e jogos eletrônicos. 
99 DIRECTIVA 2002/38/CE DO CONSELHO de 7 de Maio de 2002. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0038&from=PT> Acesso em 29 out. 

2017. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commerce_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commerce_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commerce_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/interim_report_on_electric_commerce_en.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0038&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0038&from=PT


41 
 

Esta mesma diretiva buscou também resolver o problema apresentado pelo 

Relatório anterior da dificuldade para um vendedor localizado fora da comunidade 

europeia de conhecer as regras tributárias de cada Estado membro. É preciso ressaltar, 

ainda, que este problema se agrava quando o consumidor não é contribuinte do imposto 

sobre consumo
100

 e, por isso, também não costuma conhecer a legislação aplicável. 

Para resolver essas questões, a presente diretiva instituiu um regime especial
101

 

para sujeitos passivos não estabelecidos na UE que prestam serviços eletrônicos a não 

sujeitos passivos
102

. Este regime que tem o propósito de facilitar o adimplemento da 

obrigação tributária prevê, de forma resumida, a simplificação dos procedimentos de 

registro de um vendedor de fora da UE em um Estado membro de sua escolha para fins 

de recolhimentos dos tributos devidos
103

. 

Em 2015, novas regras sobre o local da tributação foram postas em prática, 

consolidando, enfim, a tributação sobre o comércio eletrônico devida no local de 

destino. Serviços de radiodifusão, telecomunicações e serviços eletrônicos passam a ser 

sempre tributados no país do consumidor, independente de ser ele uma pessoa física ou 

jurídica e independente de o fornecedor/vendedor ter estabelecimento permanente na 

União Europeia ou não
104

. As tabelas abaixo resumem as regras aplicáveis desde 

2015
105

: 

 

 

 

 

                                                             
100 O imposto sobre o consumo adotado hoje na União Europeia é o IVA. 
101 DIRECTIVA 2002/38/CE DO CONSELHO de 7 de Maio de 2002. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0038&from=PT> Acesso em 29 out. 

2017. 
102 Típica relação B2C – Business to Consumer, sendo este consumidor uma pessoa não contribuinte do 

imposto devido. 
103 Para mais detalhes sobre o regime especial trazido pela Diretiva 2002/38/CE ver: BERNARDI, Luigi. 
Internet and Taxation in European Union. MPRA: Munich Personal RePEc Archive, 21 de junho de 

2015, p. 5-6. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/> Acesso em 24 de out. 2017. 
104  Telecommunications, Broadcasting & Electronic Services – Rules Applicable Since 2015. 

Disponível em:  <https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-

electronic-services_en> Acesso em 29 out. 2017. 
105 BERNARDI, Luigi. Internet and Taxation in European Union. MPRA: Munich Personal RePEc 

Archive, 21 de junho de 2015, p. 14. Disponível em: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/> Acesso 

em 24 de out. 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0038&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0038&from=PT
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services_en
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/65638/
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Rules until 31/12/2014 – Telecommunications, broadcasting & electronic services  

Service supplied by/to EU consumer in 

EU country 1 

EU consumer in EU 

country 2 

Non-EU consumer 

Eu supplier in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 1 

No EU VAT 

Eu supplier in EU 

country 2 

Taxable in EU 

country 2 

Taxable in EU 

country 2 

No EU VAT 

Non-EU supplier Taxable in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 2 

No EU VAT 

 

Rules from 2015 – Telecommunications, broadcasting & electronic services 

Service supplied by/to EU consumer in 

EU country 1 

EU consumer in EU 

country 2 

Non-EU consumer 

Eu supplier in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 2 

No EU VAT 

Eu supplier in EU 

country 2 

Taxable in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 2 

No EU VAT 

Non-EU supplier Taxable in EU 

country 1 

Taxable in EU 

country 2 

No EU VAT 

 

Em resumo, o IVA é o imposto incidente sobre o comércio eletrônico na União 

Europeia e ele é devido nas importações
106

 e aquisições intracomunitárias
107

 sempre no 

destino, isto é, no país do consumidor, seja ele uma pessoa física ou jurídica. 

 

 

  

                                                             
106 Importação para a UE proveniente de um Estado não membro. 
107 Entre países da UE. 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS ESTRUTURANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O 

COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 

O sistema tributário brasileiro é altamente complexo devido, primordialmente, 

ao fato de o país ser uma federação de proporções continentais com inúmeras 

jurisdições fiscais e legislações distintas. Além disso, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 dividiu a competência tributária entre os três níveis da 

federação, União, Estados e Municípios, de modo que a cada um deles compete instituir 

e administrar uma série de tributos, por vezes sobre a mesma base econômica
108

, o que 

só aumenta a complexidade do sistema nacional. 

Neste cenário marcado pela dificuldade de operacionalização dos tributos 

constitucionalmente previstos, o Brasil vem buscando tributar o comércio eletrônico, 

pois também percebeu nesta atividade econômica uma importante fonte de arrecadação, 

indispensável nos tempos de crise econômica pelo qual o país atravessa. Apesar de as 

discussões serem mais incipientes quando comparadas com as existentes nos Estados 

Unidos e na União Europeia, o Brasil já está inserido no tema, no que se refere à 

jurisprudência e legislação existentes. 

Portanto, o objetivo deste capítulo é mostrar o que já existe no Brasil em termos 

de tributação sobre o comércio eletrônico, além de explicar as principais causas da 

complexidade do sistema nacional. 

 3.1)  A complexidade do sistema tributário nacional brasileiro 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 insere-se no grupo 

das constituições analíticas, ou seja, aquelas que “examinam e regulamentam todos os 

assuntos que entendam relevantes à formação, destinação e funcionamento do 

                                                             
108 São três as principais bases econômicas de tributação, quais sejam, renda, patrimônio e consumo. No 

Brasil, de acordo com o regime constitucional atual, apenas a União tem o poder de tributar a renda no 
país, por meio do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. No que se 

refere ao patrimônio, essa base é tributada pelos três níveis federativos: a União tem competência para o 

ITR, os estados para o IPVA e o ITCMD e os municípios para o ITBI e o IPTU. Por fim, a base consumo 

é também repartida entre os três níveis: a União tributa por meio do IPI e das Contribuições para o PIS e a 

COFINS, enquanto os estados o fazem por meio do ICMS, e os municípios por meio do ISS. Essa 

partilhadas bases econômicas de tributação pelo ordenamento jurídico-tributário em vigor é uma das 

principais causas da complexidade do sistema brasileiro. Contudo, como o enfoque desta monografia é o 

comércio eletrônico, apenas a repartição da base consumo relativamente aos impostos será aqui explorada 

com maior detalhes. 
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Estado
109

”. Como tal, trouxe em seu bojo ampla regulação do sistema tributário
110

, já 

realizando a repartição das competências tributárias entre os três níveis da Federação 

brasileira: União, Estados e Municípios. 

Pelo art. 153 da Constituição
111

, compete à União Federal instituir o II (imposto 

de importação), o IE (imposto de exportação), o IR (imposto de renda), o IPI (imposto 

sobre produtos industrializados), o IOF (imposto sobre operações financeiras), o ITR 

(imposto sobre a propriedade territorial rural) e o IGF (imposto sobre grandes fortunas – 

até hoje não regulamentado). 

O art. 155
112

, por sua vez, determina que é da competência tributária dos Estados 

instituir o ITCMD (imposto de transmissão causa mortis e doação), o ICMS (imposto 

sobre circulação de mercadorias e serviços) e o IPVA (imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores). 

Some-se a isso o art. 156
113

 que disciplina a competência tributária municipal, 

que abrange o IPTU (imposto sobre a propriedade territorial urbana), o ITBI (imposto 

sobre a transmissão de bens imóveis) e o ISS (imposto sobre serviços). 

Dentre todos esses impostos
114

, os que são mais relevantes do ponto de vista 

desta monografia são os três incidentes na base consumo, quais sejam: o IPI federal, o 

ICMS estadual e o ISS municipal que formam uma tributação sobre o consumo tripartite 

repartida entre os três níveis federativos. 

                                                             
109 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013. P. 10. 
110 Mais precisamente, no Capítulo I do Título VI da Constituição, que é o título relativo à tributação e 
orçamento. O capítulo abrange os artigos 145 a 162 da CRFB/88. 
111

 Art. 153 da CRFB/88: Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos 

estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e 

proventos de qualquer natureza; IV - produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - propriedade territorial rural; VII - grandes 

fortunas, nos termos de lei complementar. 
112  Art. 155 da CRFB/88: Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - 

transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 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; III - propriedade de veículos 

automotores.                     
113 Art. 156 da CRFB/88: Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e 

territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos 

em lei complementar.  
114

Além dos impostos mencionados, a Constituição de 1988 também regula as outras espécies tributárias 

incidentes sobre o consumo como o a Contribuição para o PIS – Programa de Integração Social e a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, mas essas não serão objeto deste 

estudo para fins de facilitar a comparação com os modelos tributários escolhidos. 
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O elemento da tripartição tributária por si só gera a complexidade do modelo 

brasileiro a ser aplicado sobre o comércio eletrônico. Contudo, é preciso levar em 

consideração que, por vezes, podem incidir um ou mais impostos sobre o consumo 

simultaneamente sobre uma mesma operação comercial
115

. 

Some-se a isso o fato de o Brasil ser formado por 26 estados
116

, 5.570 

municípios
117

 e mais um Distrito Federal que cumula as competências legislativas 

estaduais e municipais, de acordo com o art. 32, §1º e art. 147 da Constituição Federal, 

cada um com suas regras tributárias próprias.  

Ressalte-se que, apesar de cada estado ter competência para disciplinar seu 

ICMS da mesma forma que cada município possui para com o ISS, a Constituição prevê 

que, para os dois impostos deve haver lei complementar federal com o objetivo de 

harmonizar a tributação no âmbito nacional, ao disciplinar alguns aspectos que devem 

ser necessariamente uniformizados. No caso do ICMS, a lei complementar deve definir 

quem é o contribuinte do imposto, a forma pela qual serão concedidas isenções ou 

outros benefícios fiscais, entre outros temas
118

. No que se refere ao ISS, a lei 

complementar deve definir a alíquota máxima e mínima do tributo e também a forma de 

concessão de benefícios fiscais
119

. Ambos institutos normativos existem, são as leis 

complementares nº 87/1996, chamada Lei Kandir e a nº 116/2003, respectivamente. Ao 

instituir e cobrar os referidos tributos de sua competência, os estados e municípios têm o 

dever de observar o disposto nessas leis complementares. 

Outro ponto que acresce complexidade ao sistema brasileiro, e que influencia 

diretamente a tributação nacional sobre o comércio eletrônico, reside no fato de os 

impostos sobre o consumo serem significativamente distintos. Nesse sentido, importante 

ressaltar as suas características básicas serão indicadas a seguir. 

                                                             
115 Isto porque ainda existe muita divergência doutrinária e jurisprudencial acerca dos limites e alcances 

dos fatos geradores do IPI, ICMS e ISS. Existe uma enorme zona cinzenta sobre este tema que não será 

explorado nesta monografia. Sobre o tema, vide as lições de Hugo de Brito Machado em: MACHADO, 
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2016. P. 

335-343; 371-393; 411-422. 
116 Estados e Capitais do Brasil. Disponível em: <https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/> Acesso 

em 3 nov. 2017.  
117  Portal Brasil. Cresce número de municípios no Brasil. 27/06/2013. Disponível em: 

<<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/06/cresce-numero-de-municipios-no-brasil-em-

2013> Acesso em 03 nov. 2017.  
118 Art. 155, §2º, XII da CRFB/88. 
119 Art. 156, §3º da CRFB/88. 

https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/06/cresce-numero-de-municipios-no-brasil-em-2013
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2013/06/cresce-numero-de-municipios-no-brasil-em-2013
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O IPI é um imposto federal, utilizado como instrumento de função extrafiscal, 

incidente sobre produtos industrializados, de alíquotas seletivas e inversamente 

proporcionais em função da essencialidade do produto, plurifásico e não-cumulativo
120

, 

isto é, submetido ao regime de compensação em cada fase da cadeia de produção e 

circulação do montante devido na etapa anterior
121

. 

Por sua vez, o ICMS é um imposto estadual, de função predominantemente 

fiscal, incidente sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal, além de serviços de comunicação, de 

alíquotas internas seletivas em relação à essencialidade da mercadoria ou serviço se o 

estado assim optar, com o Senado
122

 participando diretamente da formação das alíquotas 

do imposto, plurifásico e não-cumulativo
123

 da mesma forma que o IPI
124

. 

O ISS, por sua vez, é um imposto municipal, de função predominantemente 

fiscal, incidente sobre a prestação de diversos serviços previstos na lista anexa à Lei 

Complementar nº 116/2003, de alíquotas que oscilam entre o mínimo de 2% (dois por 

cento) e o máximo de 5% (cinco por cento) do preço do serviço
125

, plurifásico e 

cumulativo
126

. 

Um último ponto de destaque se refere às regras de origem e destino que 

definem o local onde incide o ICMS sobre operações comerciais interestaduais e bem 

assim qual é o ente político titular da receita arrecadada, âmbito no qual frequentemente 

se incluem as transações no e-commerce. Entretanto, este assunto será tratado em um 

tópico adiante para que possa ser abordado de forma mais aprofundada. 

                                                             
120 Nestes dois aspectos, plurifásico e não-cumulativo, o IPI se assemelha muito ao IVA europeu. 
121 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2016. P. 335-343.  
122 De acordo com os incisos IV e V do §2º do art. 155 da Constituição, o Senado, além de fixar as 

alíquotas interestaduais, destacando-se nesse sentido as Resoluções do Senado 22/89 e 13/12, também 

pode “estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço 

e aprovada pela maioria absoluta de seus membros” e “fixar alíquotas máximas nas mesmas operações 

para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da 
maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros”, prerrogativas até hoje não exercidas. 
123 O ICMS também se assemelha, nestes dois aspectos, ao IVA adotado na União Europeia. 
124 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2016. P. 371-394. 
125 As alíquotas máxima e mínima do ISS são estabelecidas no art. 8º e 8º-A da Lei Complementar nº 

116/2003. 
126

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2016. P. 411-421. 



47 
 

3.2 ) Tópicos relevantes e discussões atuais acerca da tributação sobre o 

comércio eletrônico no Brasil. 

3.2.a) A Emenda Constitucional nº 87/2015 e as novas regras do ICMS para o comércio 

interestadual  

 

Como já visto, o comércio eletrônico muitas vezes é realizado entre jurisdições 

diferentes, podendo ocorrer em nível internacional ou interestadual. De acordo com a 

Constituição brasileira, o ICMS incide tanto sobre operações ou prestações ocorridas 

entre estados da federação quanto as provenientes de outros países para o Brasil 

(produtos ou serviços importados)
127

. 

Isto posto, é preciso destacar as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 

nº 87/2015 que alteraram significativamente as regras do ICMS aplicáveis ao comércio 

interestadual, dentro do qual se insere diversas operações de e-commerce.  

Antes desta emenda, a sistemática aplicável era a de que sobre uma operação ou 

prestação interestadual destinada ao consumidor final incidiria a alíquota 

interestadual
128

 se o consumidor final fosse contribuinte do ICMS; caso o consumidor 

final não fosse contribuinte desse imposto, a alíquota aplicável seria a interna
129

 e toda a 

arrecadação era atribuída ao estado de origem. Apenas no primeiro caso, isto é, quando 

o destinatário fosse contribuinte do imposto, ao estado de destino era atribuída a 

arrecadação do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual. 

Com o advento da EC nº 87, o art. 155, §2º, incisos VII e VIII passaram a ter a 

seguinte redação: 

 

“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 

                                                             
127 Art. 155, §2º, IX, “a” da CRFB/88. 
128 De acordo com o art. 155, §2º, IV da Constituição, cabe ao Senado Federal  aprovar uma resolução 

que fixe a alíquota interestadual do ICMS. 
129 A alíquota interna do ICMS é a fixada por cada estado, respeitando a regra geral de que esta alíquota 

não pode ser menor que a interestadual fixada pelo Senado, sob pena de desestimular o comércio 

interestadual. Tal regra está prevista no art. 155, §2º, VI da CRFB/88. 
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localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota 

interestadual;                                      

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:                            
a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; 

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do 

imposto;”   

 

As novas regras preveem que, independentemente de o destinatário da operação 

comercial ou prestação de serviço interestadual ser contribuinte do imposto ou não, a 

alíquota aplicável será a interestadual que será devido ao estado de origem, cabendo ao 

estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual
130

. Além disso, após a emenda, as regras de quem é o contribuinte de 

direito do ICMS nesse caso ficaram mais claras: o destinatário do bem ou serviço é 

quem deve recolher o tributo se ele já for contribuinte; se ele não for, a responsabilidade 

pelo recolhimento do imposto recai sobre o fornecedor ou prestador do serviço, ainda 

que localizado em unidade federada distinta do local de consumo. 

Interessante ressaltar, também, que a Emenda Constitucional nº 87 criou um 

sistema de transição rumo à consolidação da repartição da arrecadação tributária, ao 

inserir do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT o art. 99, in verbis: 

“Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a 

vigorar acrescido do seguinte art. 99: 

‘Art. 99. Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no 

caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o 
imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, 

na seguinte proporção: 

I - para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino 

e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; 

II - para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de 
destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; 

                                                             
130

 ARAÚJO, Marcelo Barreto de. Comércio Eletrônico; Marco Civil da Internet; Direito Digital. Rio 

de Janeiro: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 2017. P. 154. 

Disponível em: <http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/livro-comercio-eletronico-web.pdf> Acesso 

em 5 nov. 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart99
http://cnc.org.br/sites/default/files/arquivos/livro-comercio-eletronico-web.pdf
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III - para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de 

destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; 

IV - para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de 

destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; 

V - a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de 
destino.’” 

 

O objetivo da criação de uma regra de transição era de reduzir aos poucos a 

arrecadação dos estados onde se estabelecem as lojas virtuais – o estado de origem, ou 

seja, dos estados onde se encontram o(s) estabelecimento(s) físico(s) de lojas que 

operam no âmbito do e-commerce. Sem essas novas regras, toda a arrecadação do ICMS 

sobre esse tipo de comércio ficava majoritariamente com os estados do Sudeste, pois 

eles sediam boa parte das lojas virtuais, gerando um prejuízo arrecadatório enorme para 

as outras regiões do país
131

, onde ocorre o consumo. Nesse momento, as regras 

aplicáveis à distribuição de receita entre estados de origem e destino nas operações 

interestaduais destinadas a contribuinte e não contribuinte serão uniformes. 

Em suma, a proporção em vigor atualmente é de 60% (sessenta por cento) do 

imposto relativo ao diferencial de alíquotas (alíquota interna menos a interestadual) é 

devido ao estado de destino, enquanto que apenas 40% (quarenta por cento) deste 

imposto ainda é devido ao estado do remetente ou fornecedor. Em 2019, portanto, será 

alcançada a regra de destino da tributação do comércio interestadual e eletrônico pelo 

ICMS apenas no que se refere ao diferencial de alíquotas. 

Ainda sobre esse ponto, interessante ressaltar a polêmica causada pelo Convênio 

nº 93/2015 do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) que consolidou a 

nível estadual as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A Cláusula 

Nona do referido convênio aplicou as obrigações trazidas pela EC 87 acerca da regra de 

destino aos contribuintes optantes do regime tributário do Simples Nacional
132

.  

                                                             
131 MÁXIMO, Wellton. Novas Regras do ICMS no Comércio Eletrônico Entram em Vigor Hoje. 

Reportagem da Agência Brasil. 01/01/2016. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-01/novas-regras-do-icms-no-comercio-

eletronico-entram-em-vigor-hoje> Acesso em 05 nov. 2017. 
132

  A cláusula nona do Convênio nº 93/2015 assim dispõe: “Cláusula nona: Aplicam-se as disposições 

deste convênio aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído 

pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-01/novas-regras-do-icms-no-comercio-eletronico-entram-em-vigor-hoje
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-01/novas-regras-do-icms-no-comercio-eletronico-entram-em-vigor-hoje
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Tal disposição gerou a discordância de muitos contribuintes que optaram pelo 

Simples, sob o argumento de que se fossem submetidos à regra de destino deveriam ter 

conhecimento das normas do ICMS de cada estado da Federação e que isso iria contra a 

ideia de facilidade e simplicidade do modelo tributário por eles escolhido. Portanto, o 

convênio feriria o art. 146, III, “d” da Constituição Federal
133

 que dispõe caber à lei 

complementar dispor sobre o regime diferenciado de tratamento para as microempresas 

e empresas de pequeno porte que são as principais integrantes do Simples.  

Essa discordância teve tanta relevância a ponto de ser proposta uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade sobre a referida cláusula do Convênio. É a ADI nº 5.464, 

proposta pelo Conselho Federal da OAB, de relatoria do Ministro Dias Toffoli que, em 

sede de liminar, decidiu
134

 em favor dos contribuintes, pela suspensão da eficácia do 

dispositivo até a decisão final de mérito do caso.  

Do mesmo modo que é importante analisar as mudanças provocadas pela 

Emenda Constitucional nº 87/2015 sobre as regras do ICMS, é igualmente relevante 

estudar as recentes mudanças trazidas pela Lei Complementar nº 157/2016 sobre o local 

da tributação do ISS. 

3.2.b) A Lei Complementar nº 157/2016 e as mudanças do local da tributação do ISS 

 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência municipal, é 

mais um tributo que teve algumas regras alteradas recentemente. A Lei Complementar 

nº 157 foi publicada no dia 29 de dezembro de 2016 e teve como objetivo alterar alguns 

itens da Lei Complementar nº 116/2003. A alteração mais relevante do ponto de vista 

desta monografia é a mudança no local onde o imposto é devido no que se refere a 

alguns serviços específicos. 

                                                                                                                                                                                   
federada de destino.” Fonte: Convênio ICMS 93, de 17 de Setembro de 2015. Disponível em: 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv093_15> Acesso em 12 nov. 2017. 
133 Art. 146, III, “d” da CRFB/88: “Cabe à lei complementar: (...) III - estabelecer normas gerais em 

matéria de legislação tributária, especialmente sobre: (...) d - definição de tratamento diferenciado e 

favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 

e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.”  
134  Liminar Suspende Cláusula de Convênio do Confaz sobre ICMS em Comércio Eletrônico. 

Notícias STF. 17/02/2016. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310143> Acesso em 12 nov. 2017. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv093_15
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310143
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O art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 estabelece, como regra geral, que a 

tributação do ISS é devida no local do estabelecimento do prestador do serviço ou, na 

sua ausência, no local do domicílio do prestador. Excepcionalmente, os incisos deste 

artigo trazem alguns serviços específicos que fogem à regra geral. Em outras palavras, 

em se tratando de comércio intermunicipal, via de regra, o tributo é devido no município 

de origem do serviço que é o município do local de estabelecimento ou do domicílio do 

prestador. 

Os dispositivos que trazem a modificação do local de tributação são os incisos 

XXIII, XXIV e XXV, todos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que foram 

inseridos pela Lei Complementar nº 157/2016 e cuja integralidade do texto abaixo se 

transcreve: 

Art. 3
o
  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, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I 

a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 157, de 2016) 

(...) 

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 

4.23 e 5.09;   (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) 

XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços 
prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e 

demais descritos no subitem 15.01;  (Incluído pela Lei Complementar 

nº 157, de 2016) 

XXV - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 

15.09. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016) (grifo nosso) 

 

Os serviços a que fazem referência os incisos XXIII, XXIV e XXV, 

respectivamente, são os serviços de planos de saúde, lato sensu, e planos de assistência 

médico-veterinária; os serviços de administração de cartões de crédito e congêneres; e 

os serviços de arrendamento mercantil (leasing), franquia (franchising) e faturização 

(factoring). A partir da nova lei, o ISS incidente sobre essas atividades passou a ser 

devido no município do tomador do serviço, ou seja, no município de destino em um 

contexto de comércio intermunicipal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp157.htm#art1
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Interessante ressaltar que esses serviços já estavam previstos no texto da Lei 

Complementar nº 116/2003 antes da edição da norma de 2017. No entanto, este 

regramento recente teve o papel de excepcionar alguns serviços da regra geral de 

tributação no local do estabelecimento do prestador, entenda-se, no município de 

origem, a fim de atribuir sobre esses serviços a regra da tributação no município do 

tomador do serviço, entenda-se, no local de destino, em um cenário de operações 

intermunicipais envolvendo serviços.  

Portanto, assumindo que o comércio eletrônico ocorre, com bastante frequência, 

entre municípios distintos e que seu objeto pode ser a prestação de um serviço, é 

possível concluir que vigora atualmente, no que se refere ao ISS, uma duplicidade de 

regras quanto ao local onde a tributação é devida: em alguns serviços a regra é a 

tributação no município de origem, enquanto em outras, a regra é o ISS devido no local 

de destino. 

Por fim, é preciso atentar para o fato de que alguns serviços são complexos, isto 

é, sua prestação pode ser fragmentada, sendo cada parte executada em um município 

distinto. Dessa forma, se torna difícil definir qual o município onde se localiza o 

estabelecimento prestador a fim de identificar o sujeito ativo da obrigação tributária de 

recolher o ISS. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui alguns precedentes que 

auxiliam na definição do tema. Observe-se a ementa de alguns deles: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM 

RECURSO ESPECIAL, RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. ISS. LEASING. MUNICÍPIO COMPETENTE. 

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 
1.060.210/SC, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

I. Não se constatando qualquer das hipóteses do art. 535 do CPC, e 
tendo em vista os efeitos infringentes, pretendidos pela parte 

embargante, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal os 

presentes Embargos de Declaração merecem ser recebidos como 

Agravo Regimental. Precedentes do STJ (EDcl no REsp 
1.400.361/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 09/10/2014; EDcl nos EDcl no AREsp 24.379/SP, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 

10/09/2014).  
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II. As alegações de omissão, contradição ou obscuridade, invocadas 

pelo embargante, em sua maioria, referem-se ao acórdão firmado no 

REsp 1.060.210/SC, julgado pelo rito do art. 543-C, do CPC, no qual 
se firmou tese relativa à incidência do ISS sobre as operações de 

leasing financeiro, bem se como definiu qual é o sujeito ativo da 

relação jurídico-tributária. No entanto, consoante restou decidido pela 
Primeira Turma do STJ, nos EDcl no AgRg no REsp 639.348/DF 

(Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJU de 12/03/2007), a 

contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna 
do julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que 

dificultam ou impedem a sua compreensão, não interessando "para 

fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros 

elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), 
entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, 

entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a 

decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão 
/ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 108)". Portanto, são incabíveis os Aclaratórios, nesse ponto.  

III. "O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no 

qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF 

quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir 

que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC 

116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o 

serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a 
concessão, a efetiva aprovação do financiamento" (STJ, REsp 

1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013).  

IV. Dessa forma, em se tratando de ISS incidente sobre as operações 

de arrendamento mercantil, "irrelevante tenham sido referidas 
operações realizadas na vigência do DL n. 406/68 ou da LC n. 

106/2003, pois em qualquer hipótese 'o Município do local onde 

sediado o estabelecimento prestador é o competente para a cobrança 
do ISS sobre operações de arrendamento mercantil", pois é nele 

(estabelecimento) em que o núcleo da operação de arrendamento 

mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, ocorre, 
qual seja a "decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do 

financiamento" (STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.360.014/SC, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ acórdão Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014).  

V. No hipótese, o Tribunal local entendeu que os fatos geradores 
ocorreram no Município de Tubarão/SC, levando em consideração 

apenas a contratação do serviço e a entrega do bem, entendendo 

irrelevante a inexistência de estabelecimento da empresa contribuinte, 
naquela localidade, premissa que autoriza o reconhecimento da 

inexistência de capacidade tributária ativa do embargante, nos termos 

da jurisprudência consolidada, no âmbito do STJ. VI. Diante da 

ausência de fatos controvertidos nos autos, não há falar em ofensa à 
Súmula 7/STJ, já que, ultrapassada a fase de conhecimento do 

Recurso Especial, o STJ fica autorizado a julgar a causa, aplicando o 

direito à espécie, nos termos do art. 257 do seu Regimento Interno e 
da Súmula 456/STF. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 

1454772/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
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TURMA, DJe de 02/09/2014; AgRg no AgRg no AREsp 410.992/ES, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, DJe de 25/08/2014; REsp 730.934/DF, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2011, REsp 

120195/MG, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Rel. p/ Acórdão 

Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 

16/02/1998.  

VII. Embargos Declaratórios recebidos como Agravo Regimental, ao 

qual se nega provimento.
135

” (grifo nosso) 

E ainda: 

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE MATERIAL. 

UNIDADES DIVERSAS. LOCAL DO ESTABELECIMENTO 

PRESTADOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.  

1. Discussão a respeito da definição do sujeito ativo do ISS quando a 
coleta do material biológico dá-se em unidade do laboratório 

estabelecida em município distinto daquele onde ocorre a efetiva 

análise clínica.  

2. "A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a 
do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se 

como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou 

profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, 

independentemente de ser formalmente considerada com sede ou 
filial da pessoa jurídica" (REsp 1.160.253/MG, Rel. Min. CASTRO 

MEIRA, Segunda Turma, DJe de 19/8/10).  

3. Na clássica lição de Geraldo Ataliba, "cada fato imponível é um 

todo uno (unitário) e incindível e determina o nascimento de uma 
obrigação tributária" (Hipótese de Incidência Tributária. 14ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2013, p. 73).  

4. O ISS recai sobre a prestação de serviços de qualquer 

natureza realizada de forma onerosa a terceiros. Se o 

contribuinte colhe material do cliente em unidade situada em 

determinado município e realiza a análise clínica em outro, o ISS 

é devido ao primeiro município, em que estabelecida a relação 

jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do preço do 

serviço pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua da 

impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato 

imponível.  

5. A remessa do material biológico entre unidades do mesmo 

contribuinte não constitui fato gerador do tributo, à míngua de 
relação jurídico-tributária com terceiros ou onerosidade. A 

                                                             
135 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial - REsp nº 938.602. Relator(a): Min. Assusete 

Magalhães, Segunda Turma, julgado em 06 de novembro de 2014. Publicado em 21 de novembro de 

2014. 
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hipótese se assemelha, no que lhe for cabível, ao enunciado da 

Súmula 166/STJ, verbis: "Não constitui fato gerador do ICMS o 

simples deslocamento de mercadoria de uma para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte".  

6. Recurso especial conhecido e não provido.
136

” (grifo nosso) 

Portanto, a partir da leitura das ementas destes acórdãos, é possível concluir, ao 

menos preliminarmente, que o STJ entende que, em se tratando de serviços complexos 

cuja prestação ocorre em mais de um município, o sujeito ativo da obrigação tributária 

de recolher o ISS é o município no qual se desenvolve o núcleo do serviço, isto é, no 

local onde se estabelece a relação jurídica com o tomador do serviço ou, ainda, no local 

que concentra os poderes decisórios relativos à prestação ou não do serviço
137

. 

3.2.c) A polêmica acerca da tributação de softwares 

 

O conceito de software ou programa de computador pode ser extraído do art. 1º 

da Lei nº 9.609/98 que “dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa 

de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências”
138

. Veja-se: 

“Lei nº 9.609/1998 

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 processo de comercialização de um programa de computador não se dá por 

meio de um típico negócio jurídico de compra e venda, mas sim por meio de uma 

cessão de direito de uso, haja vista que a legislação brasileira atribui ao software a 

                                                             
136  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial – REsp nº 1.439.753. Relator(a): Min. 

Arnaldo Esteves Lima. Primeira Turma, julgado em 06 de novembro de 2014, publicado em 12 de 

dezembro de 2014. 
137

 Sobre este tema, vide: NUNES, Renato e PASCHOALINI, Carolina. STJ Precisa Rever 

Entendimento sobre Local de Incidência de ISS. Consultor Jurídico – CONJUR, 27 de agosto de 2017. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-ago-27/opiniao-stj-rever-entendimento-local-

incidencia-iss> Acesso em 18 nov. 2017. 
138 Ementa da Lei nº 9.609/1998. 

https://www.conjur.com.br/2017-ago-27/opiniao-stj-rever-entendimento-local-incidencia-iss
https://www.conjur.com.br/2017-ago-27/opiniao-stj-rever-entendimento-local-incidencia-iss
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natureza jurídica de um direito
139

, e não de uma mercadoria. Ainda assim, os programas 

de computador são objeto frequente do e-commerce
140

 e, portanto, as divergências 

acerca de sua tributação merecem ser destacadas neste tópico. 

Esta divergência ocorre principalmente no campo jurisprudencial, tendo em vista 

que, em 1998, no Recurso Extraordinário nº 176.626, o então Ministro Sepúlveda 

Pertence cunhou a diferenciação entre o software de prateleira e o software 

customizado, personalizado, ou ainda, por encomenda. 

O software de prateleira é aquele dito padronizado, standard, que qualquer um 

pode adquirir em uma loja com as mesmas características. Do ponto de vista tributário, 

esse software poderia ser entendido como uma mercadoria, o que justifica a incidência 

do imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, previsto no art. 155, II da 

Constituição Federal. Já o software personalizado ou por encomenda seria aquele 

customizado de acordo com os interesses do seu usuário, o que, por sua vez, 

caracterizaria a prestação de um serviço sob o âmbito de incidência do imposto sobre 

serviços (ISS) previsto no art. 156, III da Constituição. Destaque-se trecho deste julgado 

que ilustra o tema:  

 

Programa de computador ("software"): tratamento tributário: distinção 
necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem 

incorpóreo, sobre as operações de "licenciamento ou cessão do direito 

de uso de programas de computador" " matéria exclusiva da lide ", 

efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa 
impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também 

a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação 

de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em 
série e comercializados no varejo - como a do chamado "software de 

prateleira" (off the shelf) - os quais, materializando o corpus 

mechanicum da criação intelectual do programa, constituem 
mercadorias postas no comércio.141 

(RE 176.626 SP / São Paulo. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence. Data de Julgamento: 

10/11/1998. Órgão Julgador: Primeira Turma) 

                                                             
139 O software é um direito protegido pelas regras da propriedade intelectual, conforme determina o art. 7º 
da Lei nº 9.610/1998, a Lei de Direitos Autorais, e o art. 2º da Lei nº 9.609/1998, a lei que dispõe acerca 

da proteção da propriedade intelectual dos programas de computador. 
140 Os softwares são obtidos no comércio eletrônico tanto por meio de um suporte físico, como um CD, 

por exemplo, quanto por meio de download ou streaming, ou seja, sem nenhuma materialização tangível 

ou física. 
141

 Trecho da ementa do Recurso Extraordinário nº 176.626 do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+

176626%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+176626%2EACMS%2E%29&base=

baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/baawshv> Acesso em 5 nov. 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+176626%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+176626%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/baawshv
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+176626%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+176626%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/baawshv
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+176626%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+176626%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/baawshv
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Esta distinção foi criada com o intuito de resolver uma série de conflitos 

envolvendo a definição de qual seria o tributo devido em uma operação comercial 

envolvendo um programa de computador, se seria o ICMS estadual ou o ISS municipal. 

Entretanto, as categorias de software de prateleira e customizado não resolveram o 

problema da forma esperada e até hoje este tema não está consolidado e ainda é 

discutido no âmbito judicial e legislativo. 

De um lado, os defensores da tributação pelo ICMS argumentam que o software 

é uma mercadoria intangível, isto é, uma mercadoria digital e, por isso, se submete à 

tributação estadual. Um avanço significativo desta tese pode ser percebido no Convênio 

ICMS nº 106, de 29 de setembro de 2017 elaborado pelo Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ que: 

“Disciplina os procedimentos de cobrança do ICMS incidentes nas 

operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio 

de transferência eletrônica de dados e concede isenção nas saídas 
anteriores à saída destinada ao consumidor final”

142
. 

 

Além disso, podem ser citadas, a título de exemplo, as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.945 e 5.659. A primeira foi proposta pelo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro – PMDB contra uma lei estadual do Mato Grosso 

que determina a tributação de softwares pelo ICMS. Em decisão liminar
143

, os ministros 

do Supremo Tribunal Federal mantiveram em vigor referida lei, confirmando, ainda que 

em sentido provisório, a tributação estadual dos programas de computador. A ADI nº 

5.659, por outro lado, foi proposta pela CNS – Confederação Nacional de Serviços 

requerendo a declaração de inconstitucionalidade de certas normas do estado de Minas 

Gerais a fim de se consolidar no STF o entendimento de que sobre operações 

envolvendo softwares não incide o ICMS
144

. Esta ação ainda está pendente de 

julgamento na corte e o tema ainda está longe de ser definido. 

                                                             
142  Ementa do Convênio ICMS nº 106 de 29 de setembro de 2017 do CONFAZ. Disponível em: 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV106_17> Acesso em 5 nov. 2017.  
143 Plenário Mantém em Vigor Lei de Mato Grosso que Trata da Tributação de Software. Noticias 

STF. 26 de maio de 2010. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=152947> Acesso em 12 nov. 2017. 
144

 CNS Questiona Incidência de ICMS Sobre Operações com Softwares. Notícias STF. 13 de março 

de 2017. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338177&caixaBusca=N> Acesso 

em 12 nov. 2017. 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV106_17
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=152947
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338177&caixaBusca=N
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Do outro lado, os defensores da incidência do ISS municipal sobre as operações 

comerciais envolvendo programas de computador argumentam que este está inserido na 

lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, mais especificamente no item 

1.05, in verbis: 

“Lei Complementar nº 116/03 
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 

2003. 

1 – Serviços de informática e congêneres. 
(...) 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação.” 

 

Diante disto, a incidência do ISS seria uma simples subsunção do fato à norma 

prevista na lei complementar. Um avanço para os defensores desta tese pode ser 

percebido com a edição do Parecer Normativo SF nº 1 de 18/07/2017 do Município de 

São Paulo que determina que as operações envolvendo softwares devem ser tributadas 

por meio do ISS municipal e cuja ementa se transcreve: 

“Incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

relativamente aos serviços de licenciamento ou cessão de direito de 

uso de programas de computação, por meio de suporte físico ou por 

transferência eletrônica de dados, ou quando instalados em servidor 

externo”.
145

 

Entretanto, em que pese o Município de São Paulo ter decidido que sobre 

qualquer tipo de software enseja a tributação pelo ISS
146

, a Decisão Normativa CAT nº 

4 de 20/09/2017 do estado de São Paulo, apenas dois meses depois da primeira, 

determinou a tributação de softwares pelo ICMS, independente da forma de 

comercialização, seja por meio de um suporte físico, seja por meio da nuvem, download 

ou streaming
147

. Entretanto, os softwares não podem ser personalizados, isto é, feito por 

                                                             
145  Ementa do Parecer Normativo SF nº1 do Município de São Paulo. Disponível em: 
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=346412> Acesso em 5 nov. 2017. 
146 Veja-se o art. 2º do Parecer Normativo SF nº 1 de 18/07/2017: “Art. 2º O enquadramento tratado no 

artigo 1º deste parecer normativo independe de o software ter sido programado ou adaptado para 

atender à necessidade específica do tomador ("software por encomenda") ou ser padronizado 

("software de prateleira ou 'off the shelf'").” (grifo nosso). Disponível em: 

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=346412> Acesso em 12 nov. 2017. 
147 Veja-se o item 4 da Decisão Normativa CAT nº 4 de 20/09/2017: “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 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=346412
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=346412
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encomenda, pois este tipo de programa de computador continuaria a ser submetido à 

tributação pelo ISS. Em outras palavras, apenas os softwares padronizados, ainda que 

sejam ou possam vir a ser adaptados, devem ser tributados pelo ICMS estadual.  

Assim, constata-se que ocorre, no que se refere à tributação dos programas de 

computador em São Paulo uma verdadeira guerra fiscal entre o estado e o município, 

ambos querendo defender a tributação dos softwares pelo imposto que é de sua 

competência, a fim de garantir um alto nível arrecadatório em meio a crise econômica 

que o país enfrenta atualmente. 

Por fim, cumpre informar que o objetivo deste subtópico é apenas de expor as 

contradições atuais acerca da tributação de softwares que estão longe de serem 

consolidadas. Desta forma, os argumentos foram aqui trazidos de forma breve e 

superficial apenas para facilitar a compreensão da questão. 

3.3)  A questão dos provedores de acesso à Internet 

3.3.a) Contextualização do tema 

 

 Para que seja possível compreender em sua totalidade os problemas atuais que o 

Brasil enfrenta em relação à tributação do comércio eletrônico, é preciso entender 

também a questão dos provedores de acesso à Internet, sem os quais nenhum 

consumidor teria acesso aos bens e serviços ofertados no e-commerce. 

O processo de acesso à Internet evoluiu muito ao longo dos poucos anos de 

difusão deste fenômeno digital que é a Internet. Antigamente era necessária uma 

conexão discada que, além de lenta, impossibilitava o uso simultâneo da rede e do 

telefone fixo. Hoje, já existe a conexão sem fio que permite que um usuário acesse a 

Internet de praticamente qualquer lugar em poucos segundos. 

Independente desta evolução tecnológica, fato que é que um consumidor não 

consegue acessar a Internet sozinho, ele precisa de alguém que viabilize sua entrada na 

rede mundial de computadores. Essa atividade é desenvolvida pelo provedor de acesso.  

                                                                                                                                                                                   
comercializados.” Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=350348 Acesso em 12 

nov. 2017. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=350348
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O cerne do problema envolvendo os provedores de acesso reside em determinar 

se sua atividade deve ser tributada ou não. E, se sim, qual seria o tributo devido. O 

objetivo deste tópico é apresentar um panorama jurisprudencial e legislativo sobre este 

tema, sem, contudo, esgotá-lo, além de relacionar a função dos provedores de acesso à 

Lei Geral de Telecomunicações, assunto que será abordado a seguir. 

3.3.b) Os provedores de acesso e a Lei nº 9.472/97 – serviço de telecomunicações ou de 

valor adicionado? 

 

No mercado globalizado e capitalista atual, um fenômeno comum é o da 

integração vertical, por meio do qual ocorre uma agregação vertical de duas empresas 

ou companhias que fazem parte de uma mesma cadeia de valor, onde uma passa a 

controlar a outra.
148

 Um exemplo deste processo é quando as grandes operadoras do 

ramo das telecomunicações compram ou passam a controlar as operações dos 

provedores de acesso à Internet. Deste modo, as próprias operadoras passam a fornecer 

o serviço de acesso à rede, além dos habituais serviços de telecomunicações prestados. 

De modo a ratificar a informação anterior, no Brasil, os maiores provedores de 

acesso à Internet, que detém cerca de 90% de todos os acessos no país, de acordo com a 

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) são: Algar Telecom, Oi, Sky, Live 

TIM, Vivo, NET Virtua e GVT
149

. Todas elas são operadoras de telecomunicações que 

atuam nas áreas de televisão por assinatura e/ou telefonia fixa/móvel que decidiram 

prestar também serviços de acesso à Internet.  

Diante deste panorama, a questão que se apresenta é: Qual a natureza jurídica do 

serviço prestado pelos provedores de acesso que são, como visto, operadoras de 

telecomunicações também? 

De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97 - LGT) são duas 

as respostas possíveis: 

                                                             
148

NOGUEIRA, Nuno. O que é a Integração Vertical? 09/02/2011. Disponível em: < 

https://www.portal-gestao.com/artigos/6435-o-que-%C3%A9-a-integra%C3%A7%C3%A3o-

vertical.html> Acesso em 12 nov. 2017. 
149

Provedores de Internet no Brasil. 12/11/2015. Disponível em:< 

https://techinbrazil.com.br/provedores-de-internet-no-brasil> Acesso em 12 nov. 2017. 

https://www.portal-gestao.com/artigos/6435-o-que-%C3%A9-a-integra%C3%A7%C3%A3o-vertical.html
https://www.portal-gestao.com/artigos/6435-o-que-%C3%A9-a-integra%C3%A7%C3%A3o-vertical.html
https://techinbrazil.com.br/provedores-de-internet-no-brasil
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 Serviço de telecomunicações: definido no art. 60, caput e §1º da LGT definido 

como “o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação
150

”. 

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 155, II o ICMS – 

Comunicação
151

. Já a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), por sua vez, ao 

disciplinar o ICMS – Comunicação, afirma que o imposto incide sobre “prestações 

onerosas de serviços de comunicação
152

”. 

A partir desta breve análise legislativa, conclui-se que se um serviço restar 

classificado como serviço de telecomunicações (espécie de serviço de comunicação) 

deverá ser tributado por meio do ICMS – comunicação, por força do art. 2º, III da Lei 

Kandir. 

 Serviço de valor adicionado: definido no art. 61 da LGT
153

 e cujo §1º
154

 é claro 

ao afirmar que um serviço de valor adicionado não se configura como um 

serviço de telecomunicações. 

Após a definição desses conceitos preliminares, cumpre agora analisar como os 

Poderes Judiciário e Legislativo vêm se posicionando quanto a este tema. 

3.3.c) O panorama jurisprudencial e legislativo sobre o tema 

 

Neste item será feita uma breve linha do tempo contendo as decisões judiciais e 

iniciativas legislativas paradigmáticas para a compreensão do assunto em análise. 

                                                             
150 Art. 60 Lei 9.472/97: “Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta 

de telecomunicação”. §1º: “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”. 
151 Art. 155, II Constituição Federal: “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”. (grifo nosso). 
152 Art. 2º, III Lei Complementar nº 87/1996: “Art. 2° O imposto incide sobre: (...) III - 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” (grifo 

nosso.) 
153 Art. 61 da LGT (Lei 9.472/97): “Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um 

serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades 

relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.” 
154  § 1º do art. 61 da Lei 9,472/97: “Serviço de valor adicionado não constitui serviço de 

telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.” 
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 2001- primeiro precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão dos 

provedores de acesso à Internet e a incidência ou não de ICMS – Comunicação. 

Sob a relatoria do Min. José Delgado no Recurso Especial 323.358 julgado pela 

Primeira Turma em 21/06/2001, restou decidido que o serviço prestado pelos 

provedores de acesso à Internet é um serviço de comunicação, em sua espécie de 

serviço de telecomunicações, nos moldes do art. 60 da LGT. Veja-se: 

 
“TRIBUTÁRIO. PROVEDOR DA INTERNET. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, ESPÉCIE DE SERVIÇO DE 

TELECOMUNICAÇÃO. RELAÇÃO DE NATUREZA NEGOCIAL 

COM O USUÁRIO. FATO GERADOR DE ICMS DETERMINADO. 

INCIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI Nº 
9.472/1997. 

1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que entendeu que "o 

provedor de acesso à internet não presta serviço de comunicação ou de 
telecomunicação, não incidindo sobre a atividade por ele 

desempenhada o ICMS". 

2. O Provedor da Internet é um agente interveniente prestador de 

serviços de comunicação, definindo-o como sendo "aquele que 

presta, ao usuário, um serviço de natureza vária, seja franqueando o 

endereço na INTERNET, seja armazenando e disponibilizando o site 

para a rede, seja prestando e coletando informações etc. É designado, 
tecnicamente, de Provedor de Serviços de Conexão à INTERNET 

(PSC), sendo a entidade que presta o serviço de conexão à 

INTERNET (SCI)". (Newton de Lucca, em artigo "Títulos e Contratos 
Eletrônicos", na obra coletiva Direito e INTERNET", pág. 60) 

3. O provedor vinculado à INTERNET tem por finalidade essencial 

efetuar um serviço que envolve processo de comunicação exigido pelo 
cliente, por deter meios e técnicas que permitem o alcance dessa 

situação fática. 

4. O serviço prestado pelos provedores está enquadrado como sendo 

de comunicação, espécie dos serviços de telecomunicações. 
5. A Lei Complementar nº 87, de 13/09/1996, estabelece, em seu art. 

2º, que incide o ICMS sobre "prestações onerosas de Serviços de 

Comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição a ampliação de 

comunicação de qualquer natureza", círculo que abrange os serviços 

prestados por provedores ligados à INTERNET, quando os 

comercializam. 
6. Qualquer serviço oneroso de comunicação está sujeito ao 

pagamento do ICMS. 

7. A relação entre o prestador de serviço (provedor) e o usuário é de 
natureza negocial visando a possibilitar a comunicação desejada.  É 

suficiente para constituir fato gerador de ICMS. 

8. O serviço prestado pelo provedor pela via da Internet não é 

serviço de valor adicionado, conforme o define o art. 61, da Lei nº 

9.472, de 16/07/1997.  

9. Recurso provido
155

”. (grifo nosso) 

                                                             
155 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial – Resp nº 323.358. Relator(a): Min. José 

Delgado. Primeira Turma, julgado em 21 de junho de 2001, publicado em 03 de setembro de 2001. 
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 2003: a Primeira Turma do STJ muda seu entendimento no Recurso Especial 

456.650, sob a relatoria da Min. Eliana Calmon, passando a classificar o serviço 

prestado pelos provedores de acesso à Internet como serviço de valor 

adicionado, de acordo com a definição do art. 61 da Lei Geral de 

Telecomunicações e, portanto, julgando pela não incidência do ICMS nesse 

serviço. Argumenta a Ministra que permitir a incidência do ICMS neste caso 

seria tributar, na prática, o tráfego telefônico já regularmente tributado, visto 

que, a época do julgamento, o acesso à Internet só se dava via linha telefônica. 

Aduz, ainda, que a taxatividade do Direito Tributário não permite a tributação de 

nada que não seja prestação onerosa de serviço de comunicação, pois tal é o 

disposto na Lei Complementar nº 87/96 que disciplina o ICMS.  

 

Interessante destacar o argumento proferido pelo Min. Franciulli Neto em seu 

voto. O ministro afirma que o serviço em questão não poderia ser classificado 

como de telecomunicações já que ele não precisa de autorização, concessão ou 

permissão, mas a Constituição Federal, em seu art. 21, XI, reputa como 

necessários à delegação dos serviços de telecomunicações por parte da União a 

existência de algum desses institutos administrativos. Segue ementa do acórdão: 

 

“TRIBUTÁRIO - ICMS - SERVIÇO PRESTADO PELOS 
PROVEDORES DE INTERNET - LEI 9.472/97. 

1. Os serviços prestados pelos provedores de acesso à INTERNET, 

embora considerados pelo CONFAZ como serviços de 

telecomunicações, pela definição dada no art. 60 da Lei 9.472/97, que 
dispôs sobre a organização dos serviços de telecomunicações, não 

podem ser assim classificados. 

2. O serviço desenvolvido pelos provedores da INTERNET é 

serviço de valor adicionado (art. 61, Lei 9472/97), o qual exclui 

expressamente da classificação de serviços de telecomunicações (§ 

1º, art. 61). 

3. Se o ICMS só incide sobre serviços de telecomunicações, nos 

termos do art. 2º da LC 87/96, não sendo os serviços prestados 

pela INTERNET serviço de telecomunicações, e sim, SERVIÇO 

DE VALOR ADICIONADO (art. 61, § 1º da Lei 9.472/97), não há 
incidência da exação questionada. 

4. Recurso especial improvido.
156

” (grifo nosso) 

 

                                                             
156 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial – Resp nº 456.650. Relator(a): Min. Eliana 

Calmon. Segunda Turma, julgado em 24 de junho de 2003, publicado em 08 de setembro de 2003. 
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 2005: seguindo o precedente de 2003, a Primeira Turma passa a consolidar o 

entendimento de que o serviço em questão é de valor adicionado e, portanto, não 

sujeito à incidência de ICMS – Comunicação. É o Recurso Especial 511.390 

relatado pelo Min. Luiz Fux e julgado em 19/05/2005. 

 2006: a Primeira Turma do STJ mantém seu entendimento novamente nos 

Recursos Especiais 453.107 julgado em 14/02/2006 e 745.534, julgado em 

09/03/2006. Em dezembro deste ano o STJ publica a sua Súmula nº 334: 

 

SÚMULA N. 334-STJ
157

. 

A Primeira Seção, em 13 de dezembro de 2006, aprovou o seguinte 
verbete de súmula: O ICMS não incide no serviço dos provedores de 

acesso à Internet. 

 

 2008: enfim, a Primeira Turma publica o Informativo nº 0349 de março de 2008, 

no qual consolida, por unanimidade, seu entendimento de que não incide ICMS 

sobre o serviço prestado pelos provedores de acesso à Internet e, por maioria, a 

concepção de que também não incide ISS sobre este serviço, posto que ele não 

está previsto no Decreto-Lei nº 406/1968 nem na lista anexa da Lei 

Complementar 116/2003, ambos diplomas disciplinadores deste imposto. 

 2017: o deputado federal Edmar Arruda do PSD do Paraná apresenta o projeto 

de lei complementar nº 361/2017 com o objetivo de alterar a lista de serviços 

anexa à Lei Complementar nº 116/2003 que disciplina o ISS de competência 

municipal. O objetivo do deputado é alterar a legislação em vigor para que o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza possa incidir também sobre a 

atividade dos provedores de acesso, mais especificamente, sobre os “serviços de 

conexão e acesso à Internet”
158

. De acordo com a justificativa apresentada pelo 

parlamentar, de acordo com as normas do ICMS este imposto só incide sobre 

serviços de comunicação em seu sentido estrito, não podendo este conceito ser 

interpretado de forma extensiva para abarcar os serviços acessórios ou 

                                                             
157  BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 334. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2012_28_capSumula334.pdf> 

Acesso em 18 nov. 2017. 
158

Projeto de Lei Complementar 361/2017. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2129041> Acesso em 12 

nov. 2017. 

https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2012_28_capSumula334.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2129041
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preparatórios à comunicação, tais como os desempenhados pelos provedores de 

acesso. Por essa razão, e com a finalidade de resolver as divergências 

jurisprudenciais sobre o tema, é que o deputado propõe a solução legislativa de 

incidência do ISS
159

. 

3.3.d) O gênero comunicação e a espécie telecomunicação – LGT e sua incapacidade de 

limitar o campo de tributação dos Estados 

 

Neste tópico será apresentado um entendimento hoje discutido em sede 

doutrinária que pode colocar em xeque todo o posicionamento jurisprudencial do STJ 

sobre o tema da tributação do serviço prestado pelos provedores de acesso à Internet 

porque põe fim à dicotomia acima apresentada entre serviço de telecomunicações incide 

ICMS X serviço de valor adicionado não incide ICMS.  

O art. 155, II da Constituição Federal de 1988 afirma que são passíveis de 

incidência de ICMS os serviços de comunicação, ao passo que o §3º deste mesmo artigo 

constitucional refere-se aos serviços de telecomunicações ratificando que sobre estes 

nenhum imposto poderá incidir, à exceção do ICMS – Comunicação. Ocorre, como já 

mencionado, que comunicação é gênero que possui como uma de suas espécies a 

telecomunicação, isto é, o escopo dos serviços de comunicação que, prestados de forma 

onerosa serão fato gerador do ICMS, é maior do que o escopo dos serviços de 

telecomunicações. 

Isto posto, a definição de serviço de telecomunicações trazida pelo art. 60 da Lei 

Geral de Telecomunicações, cuja intenção é, basicamente, regular uma atividade 

econômica, não tem o poder de limitar o campo de tributação dos Estados com o ICMS.  

 

“Dessa forma, ao definir serviços de telecomunicações não teria a 

norma de Direito regulatório do setor econômico o condão de 
conformar ou estabelecer o conceito constitucional/tributário 

                                                             
159

 Extraído da justificativa do PLP 361/2017. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A9F570868E1BD1836CC

DBF0134226198.proposicoesWebExterno1?codteor=1544423&filename=PLP+361/2017>  Acesso em 

12 nov. 2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A9F570868E1BD1836CCDBF0134226198.proposicoesWebExterno1?codteor=1544423&filename=PLP+361/2017
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A9F570868E1BD1836CCDBF0134226198.proposicoesWebExterno1?codteor=1544423&filename=PLP+361/2017
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necessário para a delimitação do campo de incidência do 

ICMS/Comunicação.”
160

 

 

Em outras palavras, dizer que um serviço não é de telecomunicações, ou dizer 

que ele é de valor adicionado não implica necessariamente na não incidência do ICMS, 

pois mesmo fora da espécie serviços de telecomunicações, basta que este serviço ainda 

se enquadre no gênero prestação onerosa de serviço de comunicação para sobre ele 

recair o imposto estadual.  

Ante o exposto, resta claro que se o STJ optar por considerar tal entendimento, 

terá que rever a posição que vem defendendo, posto que consolidou jurisprudência no 

sentido de que o serviço prestado pelos provedores de acesso à Internet é serviço de 

valor adicionado, rechaçando de pronto, como consequência desta classificação, 

qualquer hipótese de incidência do imposto. 

3.3.e) – Conclusões acerca da tributação dos provedores de acesso à internet 

 

Este tópico buscou apresentar um panorama acerca da possível tributação do 

serviço prestado pelos provedores de acesso à Internet. Por enquanto, a Primeira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça foi a única das cortes superiores a fixar entendimento 

sobre o tema, entendimento esse que não é imutável, devendo, de fato, ser alterado, caso 

considere a questão envolvendo o escopo do gênero comunicação maior que o da 

espécie telecomunicações, apresentado acima. Além disso, está tramitando o Projeto de 

Lei Complementar nº 361/2017 na Câmara dos Deputados que, se for aprovado, pode 

ajudar a pacificar essa questão que por enquanto resta indefinida. 

  

                                                             
160

COSTA, Leonardo e REDENSCHI, Ronaldo. Tributos Estaduais e Municipais sobre Circulação, 

Produção e Comércio. Apostila do LL.M em Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas – FGV Law 

Program. Atualizada em março de 2016. P 20. No mesmo sentido, vide Parecer Normativo 01/2000 da 

Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 4: COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE TRIBUTAÇÃO 

SOBRE O COMÉRCIO ELETRÔNICO APRESENTADOS E PROPOSTAS 

PARA A ADOÇÃO DE UM SISTEMA MAIS SIMPLES NO BRASIL  

Após terem sido analisados os pontos mais relevantes da tributação sobre o 

comércio eletrônico nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil, o objetivo 

deste capítulo é o de direcionar os problemas apontados no sistema brasileiro, um 

problema por tópico, e buscar propostas para resolvê-los, ou, ao menos, amenizá-los, a 

partir dos exemplos estrangeiros destacados. Partindo-se da premissa de que o 

ordenamento jurídico-tributário brasileiro é muito complexo, a intenção será sempre a 

de facilitar as regras tributárias no que se refere ao e-commerce, com a observância 

constante do regime constitucional vigente. 

4.1) O problema dos provedores de acesso e o Internet Tax Freedom Act  

 

Em relação aos provedores de acesso, o Brasil se encontra no pior cenário, 

cercado de dúvidas e incertezas sobre se essa atividade deve ou não ser tributada e, se 

sim, qual o imposto devido, o ICMS estadual ou o ISS municipal. A jurisprudência não 

é pacificada e permite com facilidade a bitributação da atividade em questão se o estado 

e o município decidirem simultaneamente, sem lei ou jurisprudência dominante que o 

apoie, instituir e cobrar seus tributos sobre os provedores de acesso. O objetivo 

primordial, portanto, deve ser buscar uma definição que gere a segurança jurídica 

almejada pelo ordenamento constitucional brasileiro. 

Dentre as opções de que o país já dispõe, tem-se o Projeto de Lei Complementar 

nº 361/2017, explicado no capítulo anterior, que visa institucionalizar a cobrança de ISS 

sobre as atividades de conexão e acesso à Internet, já consideradas por essa lei como 

serviços. No entanto, é preciso admitir que aprovar este projeto atualmente tramitando 

na Câmara dos Deputados não será tarefa fácil. Por óbvio, os estados serão contra, pois 

perderão fonte de receita e exercerão pressão para que a proposta não siga adiante. Essa 

disputa política de interesses acabará por prolongar o cenário de indefinição atual. 

Diante desse panorama, o Internet Tax Freedom Act – ITFA americano surge 

como um exemplo que pode ser aplicado no Brasil. A ideia de simplesmente vedar a 

tributação sobre os provedores de acesso e conexão à rede mundial de computadores 
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pode, a princípio, parecer uma solução radical mas, no longo prazo é capaz de se 

mostrar como a mais benéfica possível. 

Em primeiro lugar, deve-se afastar o argumento da perda de arrecadação até 

porque é possível que em alguns estados essa atividade não seja ainda tributada, nem 

pelo estado em si, nem por nenhum de seus municípios, tendo em vista que não há 

definição sobre quem é o sujeito ativo neste caso. Contudo, se existirem estados ou 

municípios que perderão receitas com a não tributação dos provedores de acesso, estes 

poderão ser abarcados por uma cláusula semelhante à Grandfather Clause do ITFA. Em 

outras palavras, poderá ser instituído um período de tempo dentro do qual os estados ou 

municípios brasileiros que já tributem os provedores de acesso serão autorizados a 

manter seu ICMS ou ISS, respectivamente, para que não percam essa arrecadação de 

forma repentina, de modo a não causar nenhum grave impacto orçamentário nesses 

entes da federação. 

Em segundo lugar, é importante destacar que a não tributação do acesso à 

Internet abaixará o custo dessa atividade, permitindo, assim, que mais brasileiros 

tenham acesso à rede. Apesar de o Brasil já apresentar valores expressivos no comércio 

eletrônico
161

, a sociedade brasileira ainda é fortemente marcada pela desigualdade, o 

que tornaria a decisão de não tributar uma escolha de política pública de caráter 

extrafiscal, com o intuito de levar cada vez mais brasileiros para dentro do comércio 

eletrônico
162

. No longo prazo, essa é uma decisão economicamente favorável capaz de 

contribuir para o crescimento do país. 

Conforme demonstrado no capítulo 1, os dois pilares do ITFA são: a vedação à 

imposição de tributos sobre o acesso à Internet e a proibição da instituição de tributos 

múltiplos ou discriminatórios sobre o e-commerce em relação ao comércio físico 

tradicional. O que é interessante ser aplicado no Brasil é apenas a primeira parte, sobre a 

                                                             
161 Só no primeiro semestre de 2017, o comércio eletrônico no Brasil atingiu o patamar de 21 bilhões de 

reais. Fonte: MATTOS, Adriana. Comércio Eletrônico Eleva Faturamento em 7,5% no 1º Semestre 

no Brasil. Jornal Valor Econômico. 23/08/2017. Disponível em: < 
http://www.valor.com.br/empresas/5091438/comercio-eletronico-eleva-faturamento-em-75-no-1-

semestre-no-brasil> Acesso em 12 nov. 2017. 
162

 Apesar de percentuais expressivos, uma boa parte da população brasileira não tem acesso à Internet ou 

não participa do comércio eletrônico. Segundo reportagem, metade da população possui acesso à Internet, 

35% já têm smartphone, mas o percentual de consumidores virtuais ativos corresponde apenas a 20% da 

população nacional. Fonte: EUGÊNIO, Márcio. Crescimento do Comércio Eletrônico no Brasil. 

13/01/2017. Disponível em: < https://ecommercenews.com.br/artigos/tendencias-artigos/crescimento-do-

comercio-eletronico-no-brasil/> Acesso em 12 nov. 2017. 

http://www.valor.com.br/empresas/5091438/comercio-eletronico-eleva-faturamento-em-75-no-1-semestre-no-brasil
http://www.valor.com.br/empresas/5091438/comercio-eletronico-eleva-faturamento-em-75-no-1-semestre-no-brasil
https://ecommercenews.com.br/artigos/tendencias-artigos/crescimento-do-comercio-eletronico-no-brasil/
https://ecommercenews.com.br/artigos/tendencias-artigos/crescimento-do-comercio-eletronico-no-brasil/
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não tributação dos provedores de conexão e acesso, tendo em vista que a discussão 

sobre a tributação do comércio eletrônico se resume aos mesmos impostos válidos no 

comércio físico, quais sejam, os impostos incidentes sobre o consumo de competência 

das três esferas da federação: IPI, ICMS e ISS. 

Por fim, cumpre ressaltar que o ITFA é uma medida de política legislativa 

adotada nos EUA no final da década de 1990. Para que ele seja implantado no Brasil de 

forma semelhante, deve ser feito por meio de norma constitucional imunizante que seja 

aplicável a todos os entes subnacionais, tendo em vista o disposto no art. 151, III, da 

Constituição da República Federativa do Brasil (a chamada vedação à isenção 

heterônoma
163

). 

4.2) O problema da complexidade dos impostos incidentes sobre o consumo 

 

Como visto no capítulo anterior, uma das principais causas da complexidade da 

tributação do comércio eletrônico no Brasil reside no fato de a Constituição Federal 

prever, pelo menos
164

, três impostos incidentes sobre o consumo, cada um de 

competência de um ente distinto: o IPI da União, o ICMS dos estados e o ISS dos 

municípios. Este tópico apresenta duas propostas de amenização deste problema. A 

primeira é a da harmonização, que segue o modelo dos sistemas estudados. A segunda é 

a proposta de reforma tributária anunciada no Congresso Nacional que é uma solução 

mais controvertida. 

4.2.a) Solução pela harmonização legislativa e os exemplos europeu e americano 

 

Nos capítulos anteriores, foi apresentado como a União Europeia e os Estados 

Unidos da América lidam com a questão da harmonização de suas legislações 

tributárias. Enquanto a UE, por meio do artigo 113º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia assume o compromisso de harmonizar as normas de seus estados 

membros no que se refere ao IVA, os EUA, através do Marketplace Fairness Act 

                                                             
163 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2016. P. 297  
164 Existem outros tributos constitucionais incidentes sobre o consumo como, por exemplo, a contribuição 

para o PIS e a COFINS, mas, para os fins desta monografia, conforme já ressaltado (vide nota de rodapé 

106) foram considerados apenas os impostos. 
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adotam um sistema de simplificação das regras do Sales Tax e do Use Tax cobrado em 

cada estado americano. 

Não há motivo para não se adotar uma solução como esta no Brasil. A saída 

mais simples para diminuir a complexidade do modelo tributário nacional é por meio de 

harmonização legislativa. De certo, já existem leis complementares federais que 

exercem esse papel, quais sejam, a Lei Complementar nº 87/1996 do ICMS estadual 

(Lei Kandir) e a Lei Complementar nº 116/2003 para o ISS municipal. Contudo, não 

existe nenhuma harmonização entre os níveis da federação, isto é, não existe nenhum 

regramento com o objetivo de equalizar ideias básicas relativas ao IPI, ao ICMS e ao 

ISS. 

A título de exemplo, uma harmonização desses três impostos, a partir das 

características básicas de cada um deles conforme destacado no capítulo anterior
165

, 

poderia resultar no seguinte: após harmonizados, tanto o IPI, quanto o ICMS, como o 

ISS serão plurifásicos, não-cumulativos, fiscais, com alíquota mínima e máxima fixadas 

em lei complementar de caráter nacional, que deverá estabelecer também os contornos 

das respectivas hipóteses de incidência de cada um desses tributos
166

. Este exemplo foi 

formulado buscando provocar o mínimo de alterações possíveis em relação ao sistema 

atual. Em outras palavras, tendo em vista que o IPI e o ICMS já são não cumulativos, 

bastaria tornar o ISS também não cumulativo para que a regra dos créditos fiscais 

ficasse harmonizada nos três níveis federativos. Da mesma forma, como o ICMS e o 

ISS já possuem uma finalidade precipuamente fiscal, apenas o IPI precisaria mudar a 

fim de se alcançar a harmonia entre as características dos três impostos. E assim 

sucessivamente. 

Note que este método simples de alterações é apenas uma das várias opções 

possíveis de harmonização que ficará a cargo de uma escolha de política legislativa. Um 

exemplo foi demonstrado com o intuito somente de comprovar que é possível realizar 

uma harmonização normativa dos impostos incidentes sobre o consumo entre a União, 

os estados e os municípios. 

                                                             
165

 Para saber quais são as características básicas de cada um dos impostos aqui mencionados, ver capítulo 

3, tópico 3.1 – A complexidade do sistema tributário nacional brasileiro. 
166 A definição dos limites da hipótese de incidência de cada imposto é importante para evitar conflitos de 

competência tributária entre os entes federados. 
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Importante destacar que o processo de harmonização deverá incidir igualmente 

sobre o comércio físico e sobre o eletrônico, tendo em vista que a existência simultânea 

de dois regramentos distintos em razão da forma de comércio estabelecida só colaborará 

para o aumento da complexidade do modelo brasileiro. Além disso, criará uma distorção 

entre o comércio tradicional e o e-commerce que deve ser combatida a fim de manter a 

igualdade de concorrência entre essas duas atividades. 

Todavia, tendo em vista que as características de cada um desses impostos estão 

disciplinadas na Constituição, qualquer mudança só pode ocorrer por meio de uma 

emenda constitucional. Alterada a constituição no que for necessário, uma lei 

complementar federal deve ser editada para disciplinar as novas características que, por 

uma escolha legislativa, não devam ficar tão engessadas como normas 

constitucionais
167

. 

Ressalte-se que qualquer harmonização efetuada acarretará em ganhos e perdas 

do ponto de vista arrecadatório. Contudo, a criação de um modelo de tributação mais 

harmônico pode ser vantajosa para o Brasil, da mesma forma em que o é para a 

federação americana e para os países membros da União Europeia, ainda que isso 

importe em renunciar certa quantidade de receitas em nome da facilitação de um dos 

pontos mais complexos do sistema tributário nacional.  

Uma vantagem evidente é a maior abertura do mercado nacional para o 

comércio eletrônico não apenas interestadual, mas internacional também. O vendedor 

ou fornecedor estrangeiro terá maior interesse em investir no e-commerce brasileiro 

quanto mais fáceis forem as regras tributárias as quais ele deve se submeter. Um sistema 

demasiadamente complexo acaba por gerar o afastamento das grandes empresas 

internacionais do mercado brasileiro ou, pior, acarreta a formação de uma rede de 

comércio eletrônico informal, isto é, que não recolhe tributos e que configura o pior 

cenário que o governo brasileiro poderia enfrentar. 

Portanto, do mesmo modo que os EUA criaram o Marketplace Fairness Act para 

facilitar o comércio interestadual e a UE instituiu todo um sistema de harmonização, 

hoje representado pela Diretiva nº 112/2006, para incentivar o comércio 

                                                             
167 Na proposta de harmonização apresentada, a definição das alíquotas mínima e máxima aplicáveis ao 

IPI, ICMS e ISS, por exemplo, poderiam ser definidas por lei complementar para não ficarem tão 

engessadas na Constituição. 
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intracomunitário, também o Brasil pode, para ampliar ainda mais o comércio eletrônico 

interestadual e também internacional formais, ou seja, sujeitos à tributação, investir em 

regras de harmonização legislativa de seus tributos incidentes sobre o consumo. 

4.2.b) Solução pela adoção de um tributo único e a proposta de reforma tributária do 

Deputado Luiz Carlos Hauly 

 

Em agosto de 2017, o deputado federal Luiz Carlos Hauly apresentou uma 

primeira versão do texto de uma proposta de emenda constitucional – PEC com o 

intuito de promover profundas alterações no sistema tributário nacional, compondo a 

chamada pela mídia Reforma Tributária. As mudanças propostas pelo deputado 

abrangem todas as bases econômicas de tributação, a renda, o patrimônio e o consumo, 

mas, tendo em vista o objetivo deste estudo, apenas as reformas sobre o consumo serão 

aqui analisadas. Mais especificamente, a proposta do deputado de criar um único 

tributo
168

 sobre o consumo: um IVA como adotado na União Europeia. 

Destaque-se trecho da nota explicativa apresentada pelo deputado
169

: 

“O IBS
170

, o imposto sobre valor agregado, será instituído por lei 

complementar federal, com regulamentação única, arrecadação 

centralizada e fiscalização realizada pelos Estados e pelo Distrito 

Federal. Esse imposto será não-cumulativo, com concessão de crédito 
financeiro (tudo o que a empresa adquire e usa na atividade gera 

crédito), cobrado “por fora” (sem incidência de imposto sobre 

imposto), com arrecadação integral para o Estado de destino, e não 
onerará bens do ativo fixo nem produtos exportados. Trata-se de um 

imposto sobre valor agregado assemelhado àqueles adotados pela 

quase totalidade dos países desenvolvidos.  

Em sua concepção, buscamos nos afastar ao máximo de conceitos 

correntes do ICMS que julgamos ultrapassados, como operações 

interestaduais, circulação de mercadorias, ou até mesmo 
estabelecimento, o que pode gerar alguma desconfiança dos 

tradicionalistas. Na verdade, quando da regulamentação do IBS, 

entendemos ser necessário adotar o fato gerador para impostos 

sobre o valor agregado utilizado no resto do mundo, a transmissão 

de propriedade de bens e a prestação de serviços onerosos, 

                                                             
168 A proposta inclui também a criação de um imposto seletivo sobre o consumo, que recairia sobre alguns 

bens e serviços específicos, mas tal tributo será visto apenas de forma tangencial neste tópico. 
169

Nota Explicativa apresentada pelo deputado Luiz Carlos Hauly em 22/08/2017. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-

legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/22.08.17ResumodaReformaTributria.pdf> 

Acesso em 15 nov. 2017. 
170 A sigla significa: Imposto sobre Operações com Bens e Serviços. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/22.08.17ResumodaReformaTributria.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/22.08.17ResumodaReformaTributria.pdf
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abandonando-se o conceito artificial de mera circulação de 

mercadorias, que, por razões de controle, imputa o ICMS até nas 

simples transferências de bens entre estabelecimentos da mesma 
empresa.” (grifo nosso) 

 

Analisando-se apenas este aspecto da proposta, ele está em conformidade com a 

solução buscada por este tópico. A criação de um imposto único sobre o consumo no 

Brasil, excluindo-se o IPI federal, ICMS estadual e ISS municipal é uma forma abrupta, 

porém eficaz, de se reduzir a complexidade da tributação sobre o consumo no país. O 

tributo único seria o IVA – Imposto sobre o Valor Adicionado, tal como adotado nos 

países que compõem a União Europeia. No Brasil, de acordo com os termos da PEC em 

questão, esse tributo seria chamado de IBS – Imposto sobre Operações com Bens e 

Serviços. 

Como já visto no capítulo 2, o IVA apresenta uma série de vantagens que 

decorrem, principalmente, do fato de ele ser um tributo não cumulativo, ou seja, 

submetido a um sistema de créditos fiscais nas diversas etapas da cadeia de produção e 

circulação de bens e serviços. Essas características seriam incorporadas pelo novo IBS, 

em conformidade com o regime da maioria dos países desenvolvidos, nas palavras do 

deputado, entre os quais se destacam os países europeus. 

Outro ponto relevante acerca desta proposta é que o IVA brasileiro seria 

instituído por lei complementar federal, ou seja, já seria submetido a uma harmonização 

federal, do mesmo modo que ocorre na União Europeia, não havendo espaço para 

incongruências na sua aplicação entre os diversos entes subnacionais. Some-se a isso a 

determinação de que a arrecadação do IBS é devida integralmente ao estado de destino 

no tocante às operações interestaduais, dentro das quais, como já visto, o comércio 

eletrônico adquire participação cada vez maior. A tributação no destino também segue 

fielmente o modelo do IVA adotado no âmbito da comunidade europeia. 

Decerto que essa proposta de reforma tributária, desde sua elaboração, é 

acompanhada por diversas críticas. Apesar de um dos objetivos do deputado ser a 

manutenção da arrecadação tributária atual por meio da partilha das receitas entre a 

União, os Estados e os Municípios
171

, existem muitos interesses políticos conflitantes. A 

                                                             
171

 Nota Explicativa apresentada pelo deputado Luiz Carlos Hauly em 22/08/2017. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/22.08.17ResumodaReformaTributria.pdf
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título de exemplo, os estados argumentam que não teriam mais nenhuma competência 

tributária
172

 e que isso feriria o pacto federativo, cláusula pétrea da Constituição 

Federal
173

; os municípios temem a perda do ISS, sua principal fonte de receita, que 

perderia seu caráter cumulativo, entre muitos aspectos nesta trama política. 

Independente da aprovação desta PEC ou não, o fato é que sua proposta de 

criação de um imposto único sobre o consumo no Brasil, nos moldes do IVA europeu é 

uma solução bastante radical, porém efetiva para a redução da complexidade do sistema 

tributário nacional. 

Destaque-se que, apesar da criação de um IVA único significar uma perda de 

arrecadação em um primeiro momento, no longo prazo, a facilitação das regras 

tributárias nacionais deve gerar mais investimentos no país, além do aumento da 

formalidade das operações comerciais, principalmente no que se refere ao comércio 

eletrônico, argumentos que já foram apresentados no item anterior. 

Por fim, deve se ressaltar que, dentro dos modelos tributários estudados nesta 

monografia, a escolha do sistema europeu com um único tributo sobre o valor 

adicionado se mostrou mais adequado ao ordenamento brasileiro do que a adoção de um 

imposto único sobre o consumo monofásico e incidente sobre o varejo como o Sales 

Tax americano. Tendo em vista que este imposto deposita todos os riscos de não 

tributação em única etapa da cadeia de produção e circulação, o que exige um sistema 

muito eficiente de fiscalização e punição pelo não cumprimento da obrigação tributária, 

seria necessária uma mudança muito mais profunda na sociedade brasileira que se 

adequasse a um tributo como o Sales Tax, mudança essa que foge do escopo deste 

estudo. 

4.3) A uniformização da tributação devida no local de destino 

 

No cenário jurídico brasileiro atual, existe uma mistura de regras de tributação 

na origem e no destino. Como visto no capítulo anterior, mesmo após a Emenda 

                                                                                                                                                                                   
legislatura/reforma-tributaria/documentos/outros-documentos/22.08.17ResumodaReformaTributria.pdf> 

Acesso em 15 nov. 2017. 
172 Tendo em vista que a eles caberia apenas arrecadar e fiscalizar o novo IVA, chamado de IBS, porém a 

instituição deste tributo é de competência da União Federal. 
173 Art. 60, §4º, I da Constituição Federal de 1988. 
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Constitucional nº 87/2015, parte da arrecadação do ICMS no comércio interestadual 

ainda é destinado ao estado de origem, sendo apenas o diferencial de alíquotas devido 

no estado de destino
174

. 

No que se refere ao ISS, conforme analisado no capítulo anterior, também existe 

aplicação simultânea das regras de origem e destino. Apesar de o art. 3º da Lei 

Complementar nº 116/2003 estabelecer que a regra geral é o imposto ser devido no local 

do estabelecimento do prestador do serviço ou, na sua ausência, no local do domicílio 

do prestador, isto é, no município de origem, alguns serviços devem ser tributados no 

local do tomador do serviço, do consumidor, ou seja, do município de destino. 

Diante deste cenário dúbio tanto do ICMS quanto do ISS, uma vez mais o 

modelo americano e o europeu podem ser aplicados ao Brasil com o intuito de 

descomplicar o ordenamento jurídico-tributário nacional. Essa aplicação se dá por meio 

da uniformização da tributação na regra de destino, como ocorre nos EUA e na UE. 

Isso, de forma evidente, poderá ser adotado caso o imposto único sobre o consumo 

tratado no tópico anterior não esteja em vias de ser implementado. 

Apesar de os motivos para a escolha da regra de destino total já terem sido 

analisados nos capítulos 1 e 2 deste estudo, é preciso destacar uma particularidade do 

caso brasileiro. A tributação no destino pressupõe que o contribuinte localizado no 

estado ou município de origem tenha conhecimento das regras específicas de cada 

estado ou município com o qual realiza comércio, no que diz respeito, por exemplo, às 

alíquotas aplicadas e as isenções existentes. Isso é um ônus para o consumo já há 

décadas enfrentado pela Suprema Corte americana e recentemente superado
175

. Contudo 

é preciso analisar as empresas vendedoras ou fornecedoras que estão inseridas no 

Simples Nacional. 

O argumento levantado por uma série de empresas inseridas no Simples é o de 

que elas, geralmente pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, seriam 

submetidas a um encargo excessivo que acabaria por desvirtuar a noção de simplicidade 

e facilidade do modelo tributário ao qual elas se submeteram. A solução para esse 

problema, entretanto, não é complexa. Como a Constituição, em seu art. 146, III, “d” 

                                                             
174

 Sobre este tema, ver o item 3.2.a do Capítulo 3 desta monografia. 
175  Sobre o tema, vide o item 1.4 do primeiro capítulo desta monografia que trata do panorama 

jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos que culminou pela aceitação desse ônus imposto ao 

comércio interestadual. 
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exige lei complementar para regular o tratamento diferenciado a ser aplicado às 

pequenas empresas em sentido amplo, bastaria que a lei complementar tivesse o papel 

de uniformizar a tributação no local de destino no que se refere ao ICMS e ISS para que 

a regra constitucional fosse obedecida. 

Ressalte-se, por fim, que quanto ao ICMS, antes da edição de uma lei 

complementar harmonizadora da regra de destino, é preciso uma alteração 

constitucional, haja vista diversas regras desse imposto estarem fixadas na Carta Magna 

de 1988. 

4.4) O problema da tributação dos softwares 

 

Todo o panorama apresentado no capítulo anterior acerca das incertezas 

envolvendo a tributação dos softwares é apenas um exemplo de um fenômeno que tende 

a se tornar cada vez mais comum. Com o surgimento de novas tecnologias ou 

instrumentos digitais, todos derivados da Internet, tais como o Netflix, o Spotfy, o 

bitcoin, o sistema tributário brasileiro se verá diante das mesmas perguntas diversas 

vezes: é possível tributar essas tecnologias? Se sim, qual o tributo devido? Se for 

mercadoria incide ICMS, se for um serviço, incide ISS. Como definir se é uma 

mercadoria ou um serviço? 

E essa última pergunta é a mais difícil de responder. As novas tecnologias 

desafiam cada vez mais o limite entre o que é mercadoria digital e o que é serviço. 

Portanto, insistir em encontrar uma separação de conceitos que se mostram 

intrinsecamente amalgamados só leva ao prolongamento de discussões que não são 

capazes de encontrar uma solução e, pior, criam um campo de incerteza tão grande que 

gera a não tributação dessas novas tecnologias. Em outras palavras, tentar definir até 

onde vai o campo de incidência do ICMS e do ISS acaba criando zonas cinzentas que 

não são tributadas, o que, como visto, é o pior cenário possível do ponto de vista dos 

fiscos nacionais, ou, ainda, tratamento tributário desigual entre atividades semelhantes, 

o que também é indesejável em qualquer sociedade. 

Esse contexto de tributação pelo ICMS, ISS ou não tributação foi visto no que se 

refere aos provedores de acesso e aparece novamente no problema dos softwares. 

Certamente continuará aparecendo com novas tecnologias como o Netflix, Spotify e 
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bitcoin
176

. Por isso, é melhor se buscar uma solução que resolva todos esses problemas, 

os atuais e os futuros, e não apenas se preocupar com a questão específica dos 

programas de computador.  

No que se refere aos softwares, entretanto, é preciso atentar para o fato de que a 

diferenciação cunhada pelo Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário nº 

176.626 se ainda não foi totalmente superada, no futuro será. Se em 1998, quando essa 

decisão foi tomada, os programas de computador padronizados e os feitos por 

encomenda formavam grupos diametralmente opostos, hoje a tendência é que esses 

grupos passem por um processo de fusão que tornará muito difícil, senão impossível, 

separá-los. Cada vez mais as novas tecnologias vêm superando e tornando obsoletas 

ideias que faziam sentido no passado. Sob essa perspectiva, se faz extremamente 

necessário identificar uma solução que não perpasse pela distinção do que é mercadoria 

e do que é serviço. 

Em sintonia com tudo o que foi exposto até aqui, a solução mais eficaz e mais 

simples de ser adotada parece ser a criação de um imposto único sobre o consumo, que 

incida tanto sobre mercadorias quanto sobre serviços, tal como o IVA adotado na União 

Europeia e o IBS da proposta de reforma tributária apresentada pelo deputado federal 

Luiz Carlos Hauly. 

Note-se, por fim, que um imposto único sobre o consumo, independente do 

nome ou das características que venha a adotar, resolverá a questão dos provedores de 

acesso
177

, dos softwares, da tributação de outras tecnologias atuais e futuras, além de 

criar um sistema simples e harmonizado para o Brasil o que, por sua vez, estimulará o 

comércio interno, interestadual e internacional, além de atrair empresas estrangeiras 

para atuar no país. 

 

 

 

                                                             
176 Tendo em vista o objeto e escopo desta monografia, o tema da tributação incidente sobre as novas 

tecnologias, tais como o Netflix, que é uma plataforma de streaming de filmes e seriados, o Spotify, que 

tem a mesma proposta, só que com músicas, e o bitcoin, que é a principal criptomoeda existente 

atualmente, será objeto de um estudo futuro. 
177 Deve-se destacar que a questão dos provedores também pode ser resolvida pela não tributação como 

demonstrado no item 4.1 deste capítulo. São duas opções distintas de como resolver esse problema 

específico, não havendo uma melhor do que outra. Trata-se apenas de uma escolha de política tributária. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo desta monografia foi trazer aspectos estruturantes acerca da 

tributação sobre o comércio eletrônico nos Estados Unidos, na União Europeia e no 

Brasil para, posteriormente, comparar os modelos e buscar elementos capazes de reduzir 

a complexidade do sistema tributário brasileiro. 

Ante todo o exposto no capítulo 4, a hipótese assumida de que seria possível 

encontrar nos modelos norte-americano e europeu de tributação sobre o comércio 

eletrônico elementos capazes de reduzir a complexidade brasileira se mostrou 

verdadeira e várias soluções foram propostas com o intuito de solucionar ou, ao menos, 

amenizar, as diversas causas da complexidade do ordenamento jurídico-tributário 

nacional. 

As soluções propostas não são necessariamente excludentes, mas são respostas 

para os problemas vistos sob diferentes perspectivas e levando-se em consideração 

algumas dificuldades práticas na implementação de uma ou outra opção. As 

consequências de cada solução foram expostas, porém não esgotadas, tendo em vista o 

objeto e escopo desta monografia. Uma análise mais profunda acerca dos impactos 

causados por cada uma das mudanças apresentadas pode ser objeto de um estudo futuro. 

Do mesmo modo, um estudo futuro poderá analisar outros modelos 

internacionais a serem aplicados ou adaptados para o Brasil, além de considerar os 

desafios trazidos por outras tecnologias que também influenciam o comércio eletrônico 

e que, por uma delimitação temática, não foram abordadas. 

Em resumo, a comparação entre Estados Unidos, União Europeia e Brasil mostra 

que o país precisa enfrentar uma série de mudanças a fim de reduzir a complexidade de 

seu sistema tributário e se inserir de forma mais profunda no comércio eletrônico 

internacional. A adoção de um tributo único incidente sobre o consumo, tal como o 

Imposto sobre o Valor Adicionado – IVA adotado na UE, parece ser a solução mais 

efetiva, uma vez que simplifica a tributação e, ao incidir sobre mercadorias e serviços, 

impede a tentativa de separação entre os conceitos de mercadoria digital e serviço, o que 

evita, por sua vez, a criação de zonas de não tributação. 

De certo, a exclusão de todos os tributos que representam a repartição da 

tributação da base econômica do consumo entre os três níveis da Federação brasileira é 
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uma solução radical e difícil de ser implantada em razão dos diversos interesses 

políticos e econômicos envolvidos. Em razão disso, outras soluções menos drásticas 

foram propostas: a criação de um sistema de harmonização legislativa dos impostos 

sobre o consumo, IPI, ICMS e ISS, a uniformização das regras para que a tributação 

seja devida sempre no local do destino ou, ainda, no caso dos provedores de acesso, a 

não tributação seguindo o que ocorre nos Estados Unidos. 

Não há dúvidas de que qualquer mudança terá seus ônus e bônus, nenhuma delas 

será aceita de forma unânime pela comunidade jurídica e é provável que elas causem, a 

princípio, perda de arrecadação para um ou mais entes da federação. No entanto, no 

longo prazo, elas tendem a gerar um saldo positivo, o que justifica sua aplicação ainda 

que, no primeiro momento, causem estranhamento. 

Importante mencionar que nenhuma das propostas aqui apresentadas detalhou 

em minúcias sua forma de implementação prática. E esse não era o objetivo. Em se 

tratando de uma pesquisa acadêmica, esta monografia buscou apenas introduzir as ideias 

que, se aceitas, deverão ser operacionalizadas pelo legislador, haja vista que todas as 

mudanças trazidas necessitam de alteração legislativa ou constitucional. Também não se 

tinha por objetivo se imiscuir no espaço de escolha político-jurídica do legislador, 

motivo pelo qual este estudo não se aprofundou nos detalhes técnicos de aplicação das 

mudanças propostas. 

É possível concluir que a Internet e, mais especificamente, o comércio 

eletrônico, modificou tanto o mundo que, atualmente, posturas unilaterais de um 

determinado país não são capazes de direcionar e resolver um fenômeno multilateral 

como é a economia digital. Isto posto, o Brasil necessita se atualizar, modificar seus 

institutos, adotar os instrumentos e mecanismos tributários instituídos na comunidade 

internacional a fim de que juntos, os países consigam lidar com o fenômeno de extensão 

sem precedentes que é a Internet.  

Por fim, sob o ponto de vista nacional, o Brasil não deve lutar contra o comércio 

eletrônico. Pelo contrário, deve se abrir a ele e se inserir cada vez mais nesta forma de 

comércio para atrair investimentos estrangeiros, para estimular a entrada de empresas 

internacionais no país e, enfim, para ver sua própria economia crescer e se desenvolver 

no cenário global. 
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