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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a tributação do streaming no âmbito do Sistema Tributário 

Nacional, considerando a célere evolução da economia digital no tocante à 

desmaterialização de bens, antes transportados fisicamente e hoje acessados 

virtualmente através da transferência eletrônica de dados, e à dificuldade em se definir 

serviços no ciberespaço. Em virtude, basicamente, da mudança no modo de consumo 

de bens e serviços, pretende-se avaliar a qualificação do streaming perante atuais 

normas de materialidade do ICMS e do ISS e o resultante conflito federativo entre 

Estados e Municípios em busca de exercer, cada qual, sua pretensão tributária sobre 

esta inovação tecnológica. Do mesmo modo, objetiva-se concluir se a dicotomia em 

questão corresponde ao modo adequado para a tributação do streaming. A pesquisa 

permite sustentar que o consumo de bens audiovisuais evoluiu, de modo que o bem 

consumido não mais corresponde ao conceito clássico de “mercadoria”, entretanto, 

ainda assim, não deve ser tratado como um “serviço de qualquer natureza”, o que 

gera dificuldades tanto no âmbito de apenas uma jurisdição como em operações 

transfronteiriças, em que consumidor e fornecedor estejam em jurisdições diferentes. 

Ao final, portanto, propõe-se a instituição de um IVA, possivelmente capaz de 

solucionar o conflito federativo, tomando como base as diretivas apresentadas pela 

OCDE sobre o tema. 

Palavras-chave: Tributação de novas tecnologias, economia digital, streaming, 
software, OCDE, ICMS, ISS, IVA, VAT, GST, guerra fiscal. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper analyzes the taxation of streaming within the scope of the Brazilian Tax 

System, considering the fast evolution of digital economy, specially regarding 

intangible products, previously transported physically, and nowadays accessed 

through electronic data transfer, and the difficulty in defining services in the 

cyberspace. Due to the change in consumption of goods and services, it is intended to 

evaluate the qualification of streaming in relation to the current standards of ICMS and 

ISS scope and the resulting federative conflict. In the same way, it is aimed to conclude 

whether the dichotomy in question corresponds to the appropriate mode for the 

taxation of streaming. The research allows to sustain that the consumption of 

audiovisual goods has evolved, so that the good consumed no longer corresponds to 

the classic concept of "good", nevertheless, it should not be treated as a "service", 

which generates both within a single jurisdiction and in cross-border transactions, 

where both consumer and supplier are in different jurisdictions. In the end, therefore, 

it is proposed to introduce an VAT, possibly capable of resolving the federative conflict, 

based on the OECD directives on the subject. 

Key-words: Taxation of new technologies, digital economy, streaming, software, 

OECD, ICMS, ISS, IVA, VAT, GST, federative conflict. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das tecnologias disruptivas se deu de maneira bastante 

acelerada. A economia compartilhada e digital também cresceu, criando novas formas 

de se fazer negócio, dependentes das plataformas disponibilizadas em websites e 

aplicativos. Alguns bens, que antes somente podiam ser transferidos por meio de 

suportes físicos e precisavam atravessar distâncias e barreiras físicas para chegarem 

a seus destinatários, hoje são transferidos sem grandes dificuldades através dos 

dispositivos eletrônicos de seus usuários. 

O software, que começou corporificado em disquetes e, posteriormente em 

CDs, foi desmaterializado com o advento do download. Hoje, com a computação em 

nuvem, não há mais nem a necessidade do download para que o usuário do software 

possa acessá-lo. Dessa forma, cada vez mais CDs, DVDs e outros suportes físicos 

de bens que podem ser desmaterializados se tornam obsoletos. 

Não é surpresa que, nos últimos dez anos, as companhias abertas mais 

valiosas do mundo, antes pertencentes ao setor petroquímico e financeiro, passaram 

a ser as ligadas ao setor da tecnologia1. Nessa conjuntura, aproveitando-se da 

tecnologia da computação em nuvem, as plataformas de streaming atraíram a adesão 

do mercado consumidor pela facilidade que oferecem a seus usuários. Seu conteúdo 

pode ser acessado por meio de diferentes dispositivos digitais – como computadores, 

smartphones, tablets, smart TVs –, sem a necessidade do suporte físico, ou do 

armazenamento do conteúdo no dispositivo do usuário. 

Entretanto, desde as novidades trazidas pela tecnologia à forma como se dá a 

venda de bens ou a prestação de serviços, a economia digital apresentou um desafio 

à tributação. Ao superar barreiras físicas, a economia digital questiona os conceitos 

em que o Direito Tributário se baseia para determinar a materialidade, a ocorrência 

de fatos geradores, e a coleta tributos. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

percebeu que, no mundo digital, não havia mais conexão necessária ou exata entre o 

                                                
1 THE ECONOMIST. The Rise of the Superstars. 17 de setembro de 2016. Disponível em: 
<http://www.economist.com/sites/default/files/20160917_companies.pdf>. Acesso em 22 de junho de 
2019. 
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local físico em que o usuário se encontra com o local físico em que o prestador de 

serviço ou vendedor se encontra. Com o objetivo de evitar a não tributação, 

apresentando diretrizes à cobrança de tributos sobre bens e serviços no cenário da 

economia digital e da disponibilização de bens online, a OCDE publicou a International 

VAT/GST Guidelines em 2015 e o report Mechanisms for the Effective Collection of 

VAT/GST em 20172, que foram recentemente complementados, em março de 2019, 

pelo report The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online 

Sales3. 

O Value Added Tax (VAT) e o Goods and Services Tax (GST) são espécies de 

imposto sobre valor agregado (IVA), e incidem sobre o consumo de bens e serviços. 

Como são adotados pelos países integrantes da União Europeia (UE), foram objetos 

das mencionadas publicações da OCDE. Com a popularização de operações cross-

border e da computação em nuvem, aspectos básicos para a cobrança do referido 

imposto foram abalados, como a determinação do local de ocorrência do consumo. A 

tributação não foi capaz de acompanhar a evolução da economia, que, por sua vez, 

superou a materialidade e a presença física das partes que negociam. 

A falta de capacidade de evolução conforme a tecnologia também atingiu o 

sistema tributário nacional. Apesar de não adotar o VAT, o Brasil possui diferentes 

impostos que incidem sobre bens e serviços. São eles o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); o Programa de Integração 

Social (PIS); e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 

Por obediência ao princípio federativo, a Constituição concedeu aos diferentes 

entes federativos competências diversas para tributar situações de consumo. Assim, 

aos Estados coube a cobrança das situações de incidência do ICMS, e aos Municípios 

as de incidência do ISS. No entanto, a forma de consumo apresentada pelas 

plataformas de streaming configura uma novidade que o legislador não foi capaz de 

prever, gerando a dificuldade de se enquadrar a nova situação de consumo de acordo 

                                                
2 OECD (2017), International VAT/GST Guidelines, OECD Publishing, Paris. Disponível em: 
<https://www.oecd.org/ctp/international-vat-gst-guidelines-9789264271401-en.htm>. Acesso em 20 de 
junho de 2019. 
3 OECD (2019). The Role of Digital Platforms in the Collection of VAT/GST on Online Sales. OECD, 
Paris. Disponível em: <www.oecd.org/tax/consumption/the-role-of-digital-platforms-in-the-collection-of-
vat-gst-on-online-sales.pdf>. Acesso em 23 de junho de 2018. 
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com aquelas já dispostas na legislação. O resultado disso foi uma verdadeira guerra 

fiscal entre os entes federativos, com Estados e Municípios disputando a competência 

para tributar o consumo de músicas, filmes, entre outros, através das plataformas de 

streaming. 

A grande discussão, que já foi objeto de debate no Supremo Tribunal Federal 

(STF), gira em torno da definição do acesso a bens incorpóreos como “circulação de 

mercadorias”, fato gerador do ICMS. Pode-se citar três razões principais para a 

relevância da discussão sobre determinação do imposto incidente sobre streaming: (i) 

a definição do ente federativo competente para tributar a atividade; (ii) a não 

tributação, ou a dupla tributação, que pode decorrer da falta de regulação adequada 

da atividade, que consiste em um mercado com relevante crescimento econômico; e 

(iii) o impacto da carga tributária sobre o contribuinte, uma vez que a alíquota do ICMS 

é bastante superior à do ISS. Assim, (i) e (ii) são pontos de debate sobre a definição 

da tributação adequada do streaming, sendo o (iii) uma consequência dessa definição. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a dificuldade de tributação do 

streaming no âmbito do sistema tributário brasileiro, tendo como referência a “guerra 

fiscal” instaurada entre Estados e Municípios. A hipótese apresentada é a de que o 

consumo de bens audiovisuais evoluiu, de modo que o bem consumido não mais 

corresponde ao conceito clássico de “mercadoria”, entretanto, ainda assim, não deve 

ser tratado como um “serviço de qualquer natureza”.  

Como argumento principal, defende-se que o Direito Tributário, por não admitir 

interpretação extensiva dos conceitos utilizados para a configuração de ocorrência do 

fato gerador, deve ser capaz de acompanhar a forma de consumo atual, que se dá 

através do streaming, e, consequentemente, da computação em nuvem. Assim, a 

proposta de solução possível seria a instituição de um imposto único para tributação 

de bens e serviços. 

O trabalho seguirá a seguinte linha de raciocínio: a economia digital trouxe 

dificuldades para a tributação, tanto no sentido de se estabelecer como deverá ser 

realizada a coleta do imposto incidente, quanto no sentido de como enquadrar as 

novas formas de consumo às definições anteriomente estabelecidas. A partir disso, 

surgiram problemas domésticos, tendo como resultado a disputa entre Estados e 

Municípios pela definição do ICMS ou do ISS como imposto adequado para incidir 

sobre o streaming. Existe uma possível solução para os problemas domésticos 
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adotada pela tributação internacional, que seria o IVA, dado que consiste em imposto 

único visando à tributação de consumo. Contudo, mesmo essa solução enfrenta 

desafios, que estão sendo matéria de debate no âmbito da OCDE, uma vez que a 

tributação da economia digital é um desafio de escala global. O trabalho irá abordar 

as soluções pensadas pela organização com o objetivo de aplicá-las a questões 

estritamente nacionais. 

Portanto, o presente trabalho de conclusão de curso pretende apresentar, em 

um primeiro tópico, o conceito de streaming e de computação em nuvem, necessários 

para a compreensão da relação estabelecida entre o usuário da plataforma e o 

fornecedor do conteúdo. No segundo tópico, serão analisados os conceitos de 

“circulação de mercadorias” e “serviços de qualquer natureza”, necessários para a 

configuração da materialidade do ICMS e do ISS, respectivamente. Em seguida, será 

abordada a guerra fiscal travada entre Estados e Municípios, com a apreciação dos 

argumentos apresentados pela jurisprudência e doutrina sobre o tema.  

Como terceiro e último tópico, será estudado o imposto sobre valor agregado 

como possível solução à celeuma, com a proposta de instituição do Imposto sobre 

Bens e Serviços (IBS) no Brasil. Em seguida, serão apresentadas as diretrizes da 

OCDE para mitigar as dificuldades na tributação da economia digital, sobretudo 

quanto à determinação do local de coleta do imposto. Vale ressaltar que a análise que 

será feita sobre o IVA será restrita ao escopo da tributação do streaming pelo sistema 

tributário brasileiro. 

 

1 ECONOMIA DIGITAL: CONSUMO DE SOFTWARES E STREAMING 

 

1.1 DESMATERIALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 

Um dos resultados do desenvolvimento tecnológico é o processo de 

desmaterialização de bens e serviços. De acordo com a OCDE, a digitalização da 

economia alterou fundamentalmente a natureza da distribuição de bens e serviços 

nas relações com o consumidor final (business-to-consumer, ou B2C), que é o caso 

do streaming. Na economia tradicional, o consumidor iria visitar uma loja local quando 
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gostaria de adquirir algum produto. Hoje, a primeira opção dos consumidores é 

acessar o website da loja, e, no caso de bens digitais, procurar um fornecedor online.4 

Como consequência, aumentou-se o consumo das chamadas transações 

cross-border, em que o fornecedor não se encontra na mesma jurisdição que o 

consumidor. As vendas através de e-commerce em relações B2C possuem um valor 

estimado de USD 2 trilhões por ano, com projeções para atingirem o valor de USD 4,5 

trilhões até 2021. Atualmente, aproximadamente 1,6 bilhão de consumidores estão 

realizando compras online, com um crescimento estimado para 2,2 bilhões até 2022.5 

A relações de consumo B2C são especialmente problemáticas para a coleta do 

VAT/GST. Dentre as dificuldades, a principal delas é a determinação do local em que 

ocorreu o consumo, uma vez que, sendo as transações realizadas no ambiente virtual, 

não há mais correlação física entre o fornecedor do bem ou serviço e o consumidor 

final, que não é contribuinte de direito do VAT/GST. Como normalmente se tratam de 

pessoas físicas, a fiscalização e capacidade de enforcement da cobrança do imposto 

se torna mais complexa e custosa. 

A lógica da desmaterialização dos bens e serviços em prol da facilidade do 

acesso por parte do consumidor promoveu o desenvolvimento de diferentes tipos de 

software, bem como permitiu seu acesso por meio de nuvens, sem a necessidade de 

se armazenar os dados no dispositivo digital do usuário. Um exemplo especialmente 

popular de acesso a conteúdo através de nuvem é o streaming. 

 

1.2 SOFTWARE 

 

O conceito de software já foi definido pelo legislador brasileiro, conforme a Lei 

n.º 9.609, de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de 

                                                
4 “The increasing digitalisation of the economy has fundamentally changed the nature of retail 
distribution channels for sales of goods and services/intangibles to private consumers (business-to-
consumer or B2C sales). Traditionally, a consumer would make a purchase from a local store. Now their 
first port of call is frequently a website of that store, an online supplier in the case of digital goods, a 
seller based in another country or increasingly a digital platform through which many suppliers make 
sales.” OCDE (2019), Op. Cit., p. 13. 
5 “Global B2C e-commerce sales of goods alone are now estimated to be worth in the region of USD 2 
trillion2 annually with projections indicating they may reach USD 4.5 trillion by 2021, USD 1 trillion of 
which is estimated to be cross-border e-commerce. Currently, approximately 1.6 billion consumers are 
buying online and this is estimated to grow to 2.2 billion consumers by 2022”. Idem. 
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programa de computador e sua comercialização. O artigo 1º da referida lei prevê, in 

verbis: 

Art. 1º Programa de computador [software] 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.6 

Considerando o crescimento do comércio de bens virtuais, merece destaque a 

evolução das diferentes modalidades de software e de sua disponibilização para os 

usuários. Para que seja possível definir a incidência de impostos de forma adequada, 

se faz necessário entender qual a natureza e funcionalidade dos diferentes tipos de 

softwares. Nesse sentido, deve ser possível compreender se determinado software 

pode ser enquadrado como serviço ou como mercadoria. 

Uma espécie de distinção entre os softwares que pode ser relevante para a 

tributação é a de softwares “personalizados” e “padronizados”. Os primeiros são 

softwares elaborados por encomenda para determinada pessoa ou grupo de pessoas, 

como companhias que precisam de certo programa para facilitar o exercício de suas 

funções. Os últimos, são produtos elaborados para o público em geral de maneira 

uniforme.7 Para fins deste trabalho, serão abordados os softwares padronizados, que 

podem ser diferenciados entre os chamados softwares “de prateleira” e softwares 

disponíveis através de download (descarga de dados). 

Essa última distinção entre os softwares “de prateleira” e os disponíveis através 

de download levanta um questionamento sobre a caracterização de software como 

“mercadoria”, e, dessa forma, sobre seu enquadramento como matéria de incidência 

do ICMS. Isso porque, conforme o problema que pretende ser abordado por este 

artigo, produtos comercializados sofreram alterações de acordo com a evolução da 

tecnologia e a maneira de se transferir bens a diferentes proprietários. 

Nesse sentido, se anteriormente os programas de software eram 

disponibilizados de forma tangível, armazenados em um CD dentro de uma caixa, e 

expostos em prateleiras – daí a expressão software “de prateleira” –, hoje o mesmo 

                                                
6 Brasil. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Proteção da propriedade intelectual de programa de 
computador, sua comercialização no País. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em 8 de junho de 2019. 
7 SANTOS, João Victor Guedes; XAVIER, Camila Caçador. A Tributação pelo ISS e pelo ICMS das 
Operações com Software. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, A. L. M.R.(Coord.). 
Tributação da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p.397-411. 
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produto pode ser adquirido via download. De ambas as formas, o usuário pode fazer 

as transferências dos dados dos programas para seu dispositivo eletrônico, que 

ficarão armazenados no seu hardware pessoal. 

Já é, portanto, possível se identificar o processo de desmaterialização do 

consumo de bens no contexto do software adquirido através do download. Entretanto, 

a inovação tecnológica nos trouxe ainda uma terceira via de acesso a softwares 

padronizados, o streaming. 

 

1.3 STREAMING 

 

A palavra streaming vem do inglês stream, que significa fluxo, visto que se trata 

de transmissão contínua de dados, em oposição à descarga de dados. Ou seja, se no 

download ocorre a transferência dos dados do programa de software para o hardware 

do dispositivo eletrônico, no caso do streaming, os dados não ficam salvos no 

dispositivo de propriedade do usuário. Ficam salvos em uma nuvem, e não em uma 

memória física e tangível. A desmaterialização do veículo em que se armazena o bem 

representa um desafio ainda maior à tributação, visto que a nuvem não é de 

propriedade do usuário dos dados. 

 

1.3.1 Computação em nuvem 

 

Computação em nuvem (cloud computing) consiste na disponibilização de 

softwares e de infraestruturas de processamento e armazenamento de dados através 

da Internet. A computação em nuvem representa um desafio à atual legislação 

tributária, que tem como pressuposto bens tangíveis e barreiras físicas, posto que se 

baseia na virtualização total da disponibilidade dos dados, pouco importando, assim, 

o local de acesso aos dados ou o dispositivo utilizado pelo usuário.8 

                                                
8 PINHEIRO, Patrícia Reck. Aspectos Legais do Cloud Computing. In: Direito Digital Aplicado. São 
Paulo: Inteligence, 2012. p. 131. 
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O National Institute of Standards and Technology (NIST)9, agência não 

regulatória, parte do Departamento do Comércio dos Estados Unidos, define como 

características essenciais da computação em nuvem10: 

(i) Serviço on-demand: o usuário pode ter acesso unilateralmente ao 

ambiente virtual, sem necessidade de interação humana; 

(ii) Amplo acesso à rede: o usuário pode acessar o ambiente virtual através 

de diferentes dispositivos eletrônicos; 

(iii) Agrupamento de recursos: os recursos do provedor são agrupados para 

servir a múltiplos usuários, com a atribuição e redistribuição dos 

diferentes recursos físicos e virtuais de acordo com a utilização do 

usuário, de forma simultânea; 

(iv)  Rápida elasticidade: o atendimento às demandas dos usuários se dá de 

forma eficiente e rápida, dado que os recursos podem ser providos e 

liberados de forma elástica; 

(v) Serviço sob medida: sistemas de nuvem controlam e otimizam o uso de 

recursos de forma automática, aproveitando a capacidade de medição 

adequada ao tipo de serviço. 

A utilização da computação de nuvem no lugar da aquisição de hardware 

próprio e de licenças perpétuas de software apresenta vantagens como a 

remuneração periódica pela utilização do software, e a prescindibilidade de 

manutenção de um centro de processamento de dados (data center).11  

O NIST também destaca três principais modelos de serviço de cloud computing, 

quais sejam: Software as a Service (SaaS); Platform as a Service (PaaS); e 

Infrastructure as a Service (IaaS). Para o escopo do presente trabalho, interessa 

somente o primeiro modelo, SaaS. 

O Software as a Service, expressão que pode ser traduzida como “software 

como um serviço”, conforme definido pela NIST, consiste na disponibilização para o 

                                                
9 NIST. Disponível em: <https://www.nist.gov>. Acesso em 8 de junho de 2019. 
10 MELL, Peter; GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing – Recommendations of 
the National Institute of Standards and Technology. NIST, 2011. 
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>. Acesso em 8 de 
junho de 2019. 
11 FREITAS, Rodrigo de; OYAMADA, Bruno Akio. Operações de Cloud Computing (SaaS, IaaS, PaaS 
etc.): ICMS vs. ISS. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, A. L. M.R.(Coord.). Tributação da 
economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p.376-396. 
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usuário dos aplicativos em execução na infraestrutura de nuvem do provedor. Ou seja, 

o usuário passa a ter acesso, através de diferentes aparelhos, a um ambiente virtual 

de software, sem que acesse diretamente a infraestrutura do provedor do serviço.12 

 

1.3.2 Natureza do consumo através de plataformas de streaming 

 

Conforme o exposto, pode-se entender o streaming como tecnologia de 

transmissão de arquivos de áudio e/ou vídeo para o usuário, de forma que não seja 

necessário realizar a descarga dos dados no hardware do dispositivo eletrônico. Para 

isso, é usado o sistema conhecido como buffer, armazenando o conteúdo enquanto é 

transmitido. 

O player, aplicativo que executa o áudio ou o vídeo no dispositivo do usuário, 

armazena temporariamente porções do conteúdo que está sendo acessado via 

streaming, permitindo que a transmissão ocorra de forma fluida, ainda que haja 

atrasos na recepção dos dados. Dessa forma, garante-se que a experiência do 

usuário seja aproveitada sem interrupções.13 

As plataformas de streaming oferecem acesso às mídias de forma (i) gratuita, 

que costumam ser remunerados por anúncios; (ii) atrelada, que estão relacionados a 

                                                
12 "Nos Serviços de Computação em Nuvem na modalidade SaaS, o usuário tem acesso a software 
instalado em servidor externo (servidor residente na nuvem) mediante contratação de um plano de 
assinatura periódico, que pode ser, por exemplo, anual. Aqui, não há a necessidade de o aplicativo ser 
instalado no computador do usuário, como ocorre tradicionalmente, não havendo, portanto, a 
necessidade de download do aplicativo. Além disso, cabe ressaltar que o SaaS é um modelo de negócio 
que não consiste somente numa disponibilização pura e simples de softwares, mas sim num sem 
número de atividades que conjuntamente caracterizam o SaaS. Não é só a localização do software que 
se mantém do lado do provedor de SaaS (pois seus aplicativos ficam também instalados no local desse 
provedor). Do lado desse provedor ficam também todas as atividades de ‘sobrecarga’, que antes 
ficavam sob responsabilidade do departamento de TI da empresa cliente do SaaS.” MACEDO, Alberto. 
Licenciamento do software e Software as a Service (SaaS): a impossibilidade do avanço do conceito 
constitucional de mercadoria como bem imaterial e suas implicâncias na incidência do ISS, do ICMS e 
dos tributos federais. In: PISCITELLI, Tathiane (coord.). Tributação de bens digitais: a disputa tributária 
entre Estados e Municípios. São Paulo: InHouse, 2018, pp. 72. 
13 Buffering: Funcionalidade usada por players de áudio e vídeo para armazenar temporariamente 
porções do conteúdo que está sendo acessado via streaming, com objetivo de antecipar seu download 
e fazendo com que a experiência do usuário seja fluida e sem interrupções/pausas. Glossário de 
Marketing Digital IAB Brasil. Disponível em: <http://iabbrasil.com.br/>. Acesso em 8 de junho de 2019. 
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algum canal de TV por assinatura; ou (iii) paga, comumente por assinatura.14 Seguem 

alguns exemplos disponíveis no mercado: 

(i) Gratuitos: Crackle; Viki; TED; YouTube; 

(ii) Atrelados: HBO Go; Sony Play; Fox Play; TNT Go; 

(iii) Pagos: Netflix; Looke; Amazon Prime Video; Crunchyroll; Deezer; 

Spotify; Apple Music; Hulu; YouTube Premium. 

Sendo assim, a remuneração dos modelos de streaming por anúncio (ad-

supported) se dá não pelo usuário, mas pelo serviço que as plataformas prestam aos 

anunciantes de inserção de publicidade e propaganda. Por outro lado, as companhias 

de streaming remuneradas pelos usuários estabelecem um modelo de assinatura. O 

provedor cobra um valor a ser pago periodicamente pelo usuário, independentemente 

do quanto acessou o conteúdo do catálogo durante aquele período. 

Há quem considere que as plataformas de streaming, seja de vídeo, seja de 

áudio, ofereçam um serviço de SaaS. Isso porque os usuários teriam acesso a um 

ambiente virtual de software, que fica armazenado em uma nuvem, pelo qual deve 

realizar um pagamento periódico. Ou seja, a partir dessa definição seria legítimo 

entender que as plataformas de streaming estariam oferecendo um serviço. 

No entanto, também existe o argumento de que o objeto das plataformas de 

streaming seria o oferecimento do acesso ao usuário das mídias digitais presentes no 

software da plataforma, e não um serviço. Ou seja, o usuário do streaming está tendo 

acesso a filmes e seriados que deseje assistir, e não ao software da plataforma. Aqui, 

pode-se dizer que as plataformas de streaming oferecem o consumo de mercadorias 

digitais a seus usuários, sejam elas músicas ou filmes. 

Essa própria dificuldade em se definir as plataformas de streaming como um 

SaaS (ou não) está ligada ao desafio de se tributar tal fenômeno. Não há ainda um 

entendimento consensual sobre se as plataformas de streaming prestam um serviço, 

ou se disponibilizam mercadorias a serem consumidas pelos usuários. Daí segue a 

dúvida, no âmbito da tributação doméstica, quanto à incidência do ISS ou do ICMS. 

Além disso, ainda que se defina o streaming como uma espécie de SaaS, existem 

                                                
14 MACEDO, Alberto. Tributação de atividades de streaming de áudio e vídeo: guerra fiscal entre ISS e 
ICMS. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, A. L. M.R.(Coord.). Tributação da economia 
digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 504-521. 
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discussões acerca da natureza do SaaS como um serviço tributado por ISS, hipótese 

que será mais explorada no próximo item deste trabalho. 

 

1.4 FORMA DE ACESSO AO BEM OU SERVIÇO 

 

Como já foi dito, o ponto sensível de toda essa discussão é o fato de que a 

previsão na legislação tributária não foi capaz de acompanhar a mudança na forma 

como as interações passaram a ser virtuais, superando barreiras físicas. A superação 

de barreiras físicas, além de implicar dificuldade na definição da natureza do consumo, 

também trouxe a dificuldade de se lidar com a nova forma que os bens e serviços são 

acessados, uma vez que não dispõem mais de materialidade. 

Exatamente por isso se faz importante relembrar a decisão do STF no Recurso 

Extraordinário n.º 330.817-RJ, julgado em 8 de março de 2017.15 Nele, o Ministro 

Relator Dias Toffoli proferiu voto em que estabeleceu uma distinção entre corpus 

mechanicum e corpus misticum de um bem. O que se discutia era a possibilidade de 

a imunidade tributária sobre livros, periódicos e o papel destinado a sua impressão se 

estender a produtos eletrônicos, como livros eletrônicos ou o dispositivo eletrônico 

que lhe serve de suporte. 

O Ministro Relator foi feliz em apontar que o bem possui o que chamou de 

corpus mechanicum, que seria seu suporte, bem como o corpus misticum, que seria 

a essência do produto. Portanto, o papel encadernado e tangível seria o corpus 

mechanicum do livro, enquanto sua essência seriam as palavras escritas, 

configurando o corpus misticum. Não faria sentido, nessa lógica, conceder imunidade 

apenas ao suporte físico, ignorando a essência do bem. 

Ademais, é possível perceber que, com os avanços tecnológicos e a 

digitalização, a essência de um produto pode ter diferentes tipos de suporte, inclusive 

eletrônicos. No caso dos softwares, se antes eles eram transportados e vendidos em 

caixas tangíveis dispostas em prateleiras – corpus mechanicum –, hoje não mais se 

                                                
15 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 330.817, Rio de Janeiro, Relatoria: 
Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/03/2017, DJ 13/03/2017. 
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tem necessidade desse suporte para se transferir a essência do software – seu corpus 

misticum. 

Compreender que a mudança na forma como um produto chega a seu 

consumidor não muda a natureza, ou essência, do mesmo, pode ser útil para se 

entender que tipo de relação está sendo estabelecida entre o provedor do streaming 

e seu usuário. No item seguinte, os conceitos aqui apresentados serão utilizados para 

se tentar compreender como eles interagem com a legislação tributária e as hipóteses 

de incidências dos impostos estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

2 A DISPUTA PELA DEFINIÇÃO DO IMPOSTO ADEQUADO PARA INCIDÊNCIA 

SOBRE STREAMING: ICMS VS. ISS 

 

O debate sobre a incidência de ICMS ou ISS em operações relativas a 

softwares não é exatamente novo. Em 1998, foi julgado pelo STF o Recurso 

Extraordinário n. 176.626/SP.16 Foi nessa ocasião que o Tribunal determinou que, no 

caso de venda de softwares de prateleira, que são oferecidos ao público geral já 

padronizados, deveria ser cobrado o ICMS. No entanto, quando a operação tratasse 

de softwares customizados, que são programados de acordo com as demandas dos 

usuários, haveria a realização de um serviço ali, portanto o imposto incidente 

adequado seria o ISS. 

A jurisprudência do STF firmada com esse Recurso foi capaz de apaziguar o 

debate por alguns anos, solucionando a dúvida sobre a incidência nos diferentes 

modos de se acessar um software. Contudo, mais de vinte anos depois, o precedente 

não corresponde mais à realidade. A solução encontrada ficou datada, e o 

entendimento não foi capaz de acompanhar a velocidade do desenvolvimento 

tecnológico e da economia disruptiva. 

A Constituição divide competência a competência para tributação de consumo 

entre ICMS e ISS com base na dicotomia “mercadoria vs. serviços”. Há, inclusive, o 

                                                
16 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 176.626, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/11/1998, DJ 11-12-1998 PP-00010 EMENT VOL-01935-
02 PP-00305 RTJ VOL-00168-01 PP-00305. 
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entendimento por parte da doutrina de que essa dicotomia está baseada na ideia de 

oposição entre bens materiais e bens imateriais, respectivamente. 

A partir de tal dicotomia, no âmbito do debate sobre incidência de ICMS ou ISS 

sobre plataformas de streaming, a corrente majoritária defende que tributação deve 

se dar através do ISS, uma vez que o catálogo disponibilizado pelas plataformas é 

composto por bens imateriais. Dessa forma, uma vez que bens imateriais não podem 

ser entendidos como mercadoria, cabendo no conceito de serviços, devem ser 

tributados pelo ISS. No entanto, esse entendimento foi alterado pelo STF em 2010, 

quando a Corte Suprema promoveu a evolução do conceito clássico de mercadoria 

para alcançar as alterações trazidas pela digitalização. 

Importante ressaltar que a definição do ICMS ou do ISS como imposto incidente 

nas operações de streaming é relevante não apenas para questões federativas, mas 

também para o contribuinte em relação à onerosidade de sua atividade. As alíquotas 

internas do ICMS variam, normalmente, entre 17% e 18% da base de cálculo17. As 

alíquotas do ISS, por seu turno, variam de 2% a 5%18. Portanto, a carga tributária 

sobre o contribuinte pode chegar a mais que o triplo. 

Para que se possa aprofundar o debate sobre a incidência de tributos sobre 

streaming, deve-se estudar a materialidade de ambos os impostos. 

 

2.1 MATERIALIDADE DO ISS – DEFINIÇÃO DE “SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA” 

 

                                                
17 Art. 14. A alíquota do imposto é: I - em operação ou prestação interna: 18% (dezoito por cento). 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lei nº 2657 DE 26 de dezembro de 1996. Imposto Sobre Circulação 
De Mercadorias E Serviços. Disponível em: 
<http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/menu_structure/legislacao/legislacao-estadual-
navigation/coluna2/RegulamentoDoICMS?_afrLoop=4563675579094114&datasource=UCMServer%2
3dDocName%3A98875&_adf.ctrl-state=17r34lb5to_55> Acesso em 27 de junho de 2019. 
Artigo 34 - As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: I - 18% (dezoito por 
cento), nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tenham iniciado no exterior - efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2009. ESTADO DE SÃO PAULO. Lei nº 6.374, de 01 de março de 1989. 
Dispõe sobre a instituição do ICMS. Disponível: 
<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1989/alteracao-lei-6374-01.03.1989.html>. Acesso 
em 27 de junho de 2019.  
18 A Constituição determina em seu art. 156, § 3º, que a fixação de alíquotas máximas e mínimas para 
fins de tributação pelo ISS deve ser realizada por Lei Complementar. A LC 116/03 fixou, em seu art. 8º, 
a alíquota máxima como 5%, sem a fixação da mínima. Entretanto, o art. 88 do ADCT prevê a alíquota 
mínima de 2% enquanto não houver fixação por Lei Complementar. 
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A Constituição Federal confere aos Municípios competência para instituir 

impostos sobre serviços de qualquer natureza, com exceção de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, de competência dos Estados, e que 

estejam definidos em lei complementar:19 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:  

III — serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
no 3, de 1993) 

Nesse sentido, foi editada a Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003 (LC 

116/03)20, que apresenta anexa uma lista de serviços passíveis de incidência do ISS. 

Discute-se o próprio conceito de serviço passível de incidência do referido 

imposto. O STF já pacificou jurisprudência no sentido de que a lista anexa à LC 116/03 

é taxativa, não exemplificativa, mas possui interpretação bastante ampla21.  

Parte da doutrina, consoante alguns autores, buscando dar um guia para a 

interpretação do que poderia ser considerado como “serviço”, passou a adotar o 

entendimento de que o termo deveria ser aplicado de acordo com o Direito Privado, 

ou seja, o Direito Civil, com base nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional 

(CTN). Por esse entendimento, “serviços” se refere a obrigações de fazer22.  

Prescrevem os artigos23: 

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da 
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, 
mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance 
de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou 
limitar competências tributárias. 

                                                
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 20 de junho de 2019. 
20 BRASIL. Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003. Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm>.  Acesso em 27 
de junho de 2019. 
21 “É taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista de serviços anexa à lei 
complementar, embora comportem interpretação ampla os seus tópicos.” RE 361829, Rel. Min. 
CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2005, DJ 24-02-2006. 
22 FREITAS, Rodrigo de; OYAMADA, Bruno Akio. Operações de Cloud Computing (SaaS, IaaS, PaaS 
etc.): ICMS vs. ISS. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, A. L. M.R.(Coord.). Tributação da 
economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p.376-396. 
23 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em 23 de junho de 2019. 
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A partir da interpretação dos referidos dispositivos, Aires F. Barreto defende 

que, dada a competência atribuída pela Constituição Federal para tributar serviços, os 

Municípios não podem tributar fato que não possa ser qualificado como serviço dentro 

das atribuições do Direito Privado. Segundo as palavras do autor24: 

[O] constituinte, ao atribuir a competência tributária aos Municípios para 
tributar serviços de qualquer natureza, valeu-se de um conceito de Direito 
Privado, de modo que o ISS somente pode alcançar situações que, de acordo 
com o Direito Privado, possam ser qualificadas como serviços. 

Humberto Ávila entende que, devido à reserva constitucional da matéria de 

incidência do ISS, o termo “serviço” só pode se referir a uma obrigação de fazer. 

Explica o autor que, a Constituição, ao conceder competência para determinado ente 

tributar um fato, implicitamente atribui competência a outro ente para tributar fato 

diverso. Dessa forma, se o poder para instituir impostos sobre circulação de 

mercadoria, ou seja, obrigações de dar, foi concedido aos Estados, o termo “serviços” 

deve se referir a obrigações de fazer25. 

O entendimento de que o ISS somente alcançaria fatos que representassem 

obrigações de fazer também foi inicialmente adotado pelo STF. Vale citar aqui o voto 

proferido pelo Ministro Celso de Mello, em 2006, no Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário n.º 446.003-03-PR, que serviu de precedente representativo para a 

posterior edição da Súmula Vinculante 31. Referida súmula prevê a 

inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre operações de locação de bens 

móveis. O Ministro afirmou que “o ISS somente pode incidir sobre obrigações de fazer, 

a cuja matriz contratual não se ajusta a figura contratual da locação de bens móveis”26. 

No entanto, em 2016, o STF, a partir de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, 

adotou posicionamento diverso, relativizando a primazia dos conceitos do Direito 

Privado no âmbito do Direito Tributário. Os referidos artigos do CTN não podem 

estabelecer parâmetros para interpretação da Constituição, sob risco de violarem o 

princípio da supremacia constitucional. O Ministro afirma que a Constituição Tributária 

                                                
24 BARRETO, Aires F. O ISS na Constituição e na Lei. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2009, p. 35. 
25 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 262. 
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (AgRg no RE) 
446.003, Relator(a): Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2006, DJ de 
94/08/2006. 



 

 
26 

deve ser interpretada de acordo com pluralismo metodológico. De acordo com seu 

voto no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 651.703-PR27, 

11. A interpretação isolada do art. 110, do CTN, conduz à prevalência do 
método literal, dando aos conceitos de Direito Privado a primazia 
hermenêutica na ordem jurídica, o que resta inconcebível. 
Consequentemente, deve-se promover a interpretação conjugada dos artigos 
109 e 110, do CTN, avultando o método sistemático quando estiverem em 
jogo institutos e conceitos utilizados pela Constituição, e, de outro, o método 
teleológico quando não haja a constitucionalização dos conceitos. 

(...) 

13. Os tributos sobre o consumo, ou tributos sobre o valor agregado, de que 
são exemplos o ISSQN e o ICMS, assimilam considerações econômicas, 
porquanto baseados em conceitos elaborados pelo próprio Direito Tributário 
ou em conceitos tecnológicos, caracterizados por grande fluidez e mutação 
quanto à sua natureza jurídica. 

(...) 

15. A classificação das obrigações em “obrigação de dar”, de “fazer” e “não 
fazer”, tem cunho eminentemente civilista (...) [e] não é a mais apropriada 
para o enquadramento dos produtos e serviços resultantes da atividade 
econômica, 

(...) 

18. O artigo 156, III, da CRFB/88, ao referir-se a serviços de qualquer 
natureza não os adstringiu às típicas obrigações de fazer, já que raciocínio 
adverso conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas 
prestações de fazer, nos termos do que define o Direito Privado, o que 
contrasta com a maior amplitude semântica do termo adotado pela 
constituição, a qual inevitavelmente leva à ampliação da competência 
tributária na incidência do ISSQN. 

Para que determinada atividade possa ser considerada “serviço” para fins de 

incidência do ISS, portanto, são necessárias três condições fundamentais: (i) a 

atividade não pode ser materialidade de ICMS; (ii) a atividade deve estar prevista na 

lista anexa à LC 116/03; e (iii) deve haver lei municipal estabelecendo a cobrança do 

imposto sobre a atividade. Assim, apesar do entendimento da doutrina, além dos 

argumentos trazidos pelo Ministro Luiz Fux, não se pode entender “serviços” apenas 

com base nas definições de Direito Privado, com base nos referidos artigos do CTN, 

visto que a própria legislação tributária entende que “serviços de qualquer natureza”, 

sujeitos à incidência do ISS, precisam atender às três condições acima mencionadas. 

Percebe-se que existe dificuldade em se delimitar a materialidade do ISS. É 

possível afirmar que os serviços que são tributados pelo mencionado imposto são 

aqueles previstos na lista taxativa da LC 116/03. Contudo, o STF entende que a lista 

possui interpretação ampla, ao mesmo tempo que deseja evitar a definição de 

                                                
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 651.703, Relator(a): Ministro 
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, DJ 07/10/2016. 
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serviços conforme o Direito Privado, visto que daria maior amplitude semântica ao 

termo, o que não teria sido desejado pelo constituinte tributário. O que se pode inferir 

com maior clareza é que incide ISS naquilo que não é matéria de incidência do ICMS. 

 

2.2 MATERIALIDADE DO ICMS – CONCEITOS DE “MERCADORIA” E 

“CIRCULAÇÃO” 

 

Conforme o art. 155, II, da Constituição, o ICMS deverá incidir sobre “operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação”. Além disso, está prevista como 

matéria de lei complementar a definição de tributos, seus fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes, conforme o art. 146, III, “a”. 

Dessa forma, temos diferentes materialidades a justificar a incidência do ICMS: 

ICMS-Mercadoria, ICMS-Transporte e ICMS-Comunicação. Como dito no primeiro 

tópico deste trabalho, existe uma discussão acerca da definição do streaming como 

um SaaS, ou como uma plataforma que apenas disponibiliza um catálogo de 

mercadorias. Dessa forma, como o argumento do trabalho se volta para a evolução 

do consumo de mercadorias, será estudada a materialidade do ICMS-Mercadoria28. 

A Lei Complementar nº. 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir),29 que 

dispõe sobre o ICMS, não trouxe novos esclarecimentos a respeito do que pode ser 

considerado “mercadoria” para fins de incidência do imposto, limitando-se a repetir o 

texto constitucional afirmando que o imposto incide sobre “operações de circulação 

de mercadorias”. Para que se faça possível compreender a materialidade do ICMS e 

seu fato gerador, deve se definir os conceitos de “circulação” e “mercadoria”. 

                                                
28 Existe também debate acerca da possibilidade da incidência do ICMS-Comunicação sobre streaming. 
Contudo, como a discussão inclusive sobre o conceito de comunicação é ampla, a possibilidade de 
incidência do ICMS-Comunicação não será abordada neste trabalho. 
29 BRASIL. Lei Complementar nº. 87, de 13 de setembro de 1996. Imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm>. Acesso em 
27 de junho de 2019. 
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Paulo de Barros Carvalho explica que a definição de mercadoria depende da 

destinação do objeto30: 

É mercadoria a caneta exposta à venda entre outras adquiridas para esse 
fim. Não se enquadra nesse conceito, porém, aquela mantida em meu bolso 
e destinada a meu uso pessoal. Observe-se que não se operou a menor 
modificação na índole do objeto referido. Apenas sua destinação veio a 
conferir-lhe atributo de mercadoria. 

Complementa a explicação Alberto Macedo, quando diz que a destinação da 

mercadoria “não tem a ver com o fato de o destinatário da mercadoria ser comerciante 

ou não, mas sim com a característica finalística de ser posta em comércio, com o fim 

de ser alienada”31. O objeto perde o status de mercadoria quando o comprador é seu 

próprio consumidor final, não mais circulando o objeto, apenas fazendo uso pessoal. 

Na mesma linha, Misabel Derzi também afirma que é aspecto da definição de 

mercadoria a destinação do objeto, ou seja, sua finalidade de ser posto em comércio. 

Entretanto, chama atenção para um outro aspecto, sua tangibilidade. Para a autora, 

a mercadoria é uma qualidade conferida a um objeto, que não pode ser confundida 

com a operação de circulação de mercadoria32. 

[A]ssim, a circulação de mercadoria é conceito complementar importante 
porque representa a tradição da coisa, execução de um contrato translativo, 
movimentação que faz a transferência do domínio e configura circulação 
jurídica, marcada pelo animus de alterar a titularidade. 

Pode-se concluir que, de acordo com a doutrina tradicional, o conceito 

constitucional de “mercadoria” é entendido como qualidade de objeto tangível 

destinado ao comércio. O conceito de “circulação”, por sua vez, é caracterizado pela 

transferência de propriedade da mercadoria. 

 

  

                                                
30 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Ed. Noeses, 2008, 
p. 648. 
31 MACEDO, Alberto. Licenciamento do software e Software as a Service (SaaS): a impossibilidade do 
avanço do conceito constitucional de mercadoria como bem imaterial e suas implicâncias na incidência 
do ISS, do ICMS e dos tributos federais. In: PISCITELLI, Tathiane (coord.). Tributação de bens digitais: 
a disputa tributária entre Estados e Municípios. São Paulo: InHouse, 2018, pp. 79. 
32 DERZI, Misabel Abreu Machado. "Aspectos essenciais do ICMS, como imposto de mercado". In: 
SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurélio (Coord.). Direito tributário - Estudos em 
homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Ed. Dialética, 1998, pp. 116-142. 
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2.3 DIFERENCIAÇÃO E COMPLEMENTARIDADE DA MATERIALIDADE DO ICMS 

E DO ISS 

 

Como dito anteriormente, a corrente majoritária defende a incidência do ISS no 

caso concreto. A argumentação para subsunção do caso concreto à ocorrência do 

fato gerador do ISS se baseia principalmente na ideia de que não se poderia entender 

o catálogo das plataformas de streaming como “mercadoria”, nem a atividade da 

plataforma como “circulação de mercadoria”. 

O posicionamento adotado pelo STF, no âmbito do RE n.º 176.626-SP, refletiu 

a teoria de que a Constituição teria separado as competências envolvendo 

mercadorias e serviços. As mercadorias se refeririam a bens corpóreos, e o ente que 

recebesse competência para tributá-los não teria competência para tributar serviços, 

que se refeririam a bens incorpóreos. A solução para a celeuma dos softwares que 

começaram a ser adquiridos, anos atrás, através de download, foi resolvida com uma 

separação de competências baseada nessa ideia. Assim, os softwares corpóreos, que 

possuem suporte físico, seriam objeto de ICMS, enquanto os incorpóreos, seriam 

objeto de incidência do ISS. 

A mencionada definição de mercadoria de Misabel Derzi, que colocou a 

tangibilidade do objeto como aspecto que daria margem para sua definição como 

mercadoria, está de acordo com essa teoria. Na mesma linha, Alberto Macedo 

estabelece que a tangibilidade é critério que distingue o bem sujeito à incidência do 

ICMS e o sujeito aos ISS. O autor defende não ser possível, no atual desenho 

constitucional de distribuição de competência tributária, que se aceite o entendimento 

de mercadorias como bens intangíveis33. 

Marco Aurélio Greco, por seu turno, ao compreender “mercadoria” com a 

conotação clássica de coisa móvel objeto de mercancia, que tem sua origem no Direito 

Privado, também conclui que esse conceito não poderia abarcar objetos que não 

sejam corpóreos. Nesse sentido, chega a entender oportuna a reformulação da norma 

                                                
33 MACEDO, Alberto. Licenciamento do software e Software as a Service (SaaS): a impossibilidade do 
avanço do conceito constitucional de mercadoria como bem imaterial e suas implicâncias na incidência 
do ISS, do ICMS e dos tributos federais. In: PISCITELLI, Tathiane (coord.). Tributação de bens digitais: 
a disputa tributária entre Estados e Municípios. São Paulo: InHouse, 2018, pp. 67-137. 
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de competência tributária do ICMS de modo a abarcar de forma inequívoca os bens 

incorpóreos34. 

 

2.4 CENÁRIO DE GUERRA FISCAL ENTRE ESTADOS E MUNICÍPIOS 

 

Com a já existente dificuldade de se delimitar a materialidade do ISS, somada 

à nova forma de se acessar conteúdos audiovisuais e à dificuldade de se definir a 

atividade do streaming, era esperada a disputa entre diferentes entes da federação 

pela adequação da relação de consumo ao imposto de sua competência. Assim, foi 

instaurada a guerra fiscal entre Estados e Municípios. 

As primeiras disputas judiciais giravam em torno dos softwares de prateleira. A 

pergunta, assim como nas discussões atuais, era se eles poderiam ser classificados 

como mercadorias. O debate foi incialmente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). O Tribunal entendeu que a incidência do ICMS deveria ser afastada, uma vez 

que o software não poderia ser entendido como uma mercadoria, por ser objeto de 

licença de uso. Baseou seu entendimento na previsão de incidência do ISS, que, 

nesse caso, estava disposta no item 24 do então vigente Decreto-Lei n.º 406/1968. 

Portanto, a incidência do ICMS estaria afastada uma vez que o fato estaria 

enquadrado como de materialidade do ISS. 

Posteriormente, quando o debate foi levado para discussão no STF, já estava 

em pauta a disputa de competência entre Estados e Municípios. Com o já mencionado 

RE n.º 176.626-SP-1998 o STF divergiu do entendimento do STJ, afirmando que o 

software de prateleira estaria sim sujeito à incidência do ICMS, posto que o produto 

padronizado disposto nas lojas se enquadraria no conceito de mercadoria. Contudo, 

os softwares customizados já seriam de incidência do ISS, posto que o 

desenvolvimento de um programa de acordo com a demanda do usuário se 

enquadraria como um serviço. 

Foi no âmbito desse julgamento que o STF expôs seu entendimento quanto à 

não incidência de ICMS sobre bens incorpóreos. A decisão por determinar a incidência 

do imposto estadual sobre software de prateleira foi baseada no fato de que o bem 

                                                
34 GRECO, Marco Aurélio. Internet e direito. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2000, pp. 53-54. 
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incorpóreo estava sendo circulado por meio de um suporte físico, seu corpus 

mechanicum. A licença de uso, entretanto, deveria ser tributada por ISS. 

Pouco depois do julgamento do mencionado Recurso Extraordinário, com base 

na Lei n.º 7.098/1998, o Estado do Mato Grosso ampliou a incidência do ICMS sobre 

bens incorpóreos. Referida lei previa que o imposto incidiria sobre operações com 

programas de computador, ainda que realizadas por meio de transferência eletrônica 

de dados. O conteúdo da lei estadual, tão claramente contrária à recente decisão do 

STF, resultou no ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.945-MC 

(ADI 1945)35. O STF só viria a se pronunciar sobre o assunto 12 anos depois, com o 

julgamento da medida cautelar da referida ADI em 2010. 

Enquanto isso, o Decreto-Lei n.º 406/1968, em que o STJ havia baseado sua 

decisão, teve quase todo seu conteúdo revogado com a entrada em vigor da LC 

116/03. Dentre as novidades trazidas pela lista de serviços da Lei Complementar 

estava a criação do primeiro item, intitulado “serviços de informática e congêneres”. 

Destaca-se o item 1.05, que prevê como serviço sob incidência do ISS o 

“licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação”. 

O Estado de São Paulo, em 2007, expôs entendimento de acordo com a ideia 

de que o ICMS estaria vinculado a um suporte físico. Foi adotada, através do Decreto 

51.619/2007, uma forma de cálculo do imposto sobre softwares de acordo com a base 

de cálculo correspondente ao dobro do valor de mercado do seu suporte informático. 

Finalmente, em 2010, no julgamento de medida cautelar da ADI 1945, o STF 

entendeu que o ICMS também deveria incidir sobre os softwares que eram adquiridos 

pelos usuários através de download, reconhecendo a possibilidade de bens 

incorpóreos serem qualificados como mercadoria. Isso porque o software adquirido 

através da descarga de dados em nada se diferenciaria do que era transportado em 

caixas, na época do software de prateleira. O download apenas substituiria o CD ou 

o disquete em que o programa era armazenado antigamente. Ou seja, proferiu 

entendimento diferente à ideia de que a incidência do ICMS estaria vinculada a um 

suporte físico, que vinha sendo adotada inclusive pelo Estado de São Paulo. 

                                                
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 1.945, Relator(a): 
Ministro OCTAVIO GALLOTI, Rel. p/ Acórdão: Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
26/05/2010, DJe-047, DIVULG 11/03/2011 PUBLIC 14/03/2011. 
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O STF, no âmbito do RE n.º 688.223-PR36, julgado com repercussão geral, em 

2012, decidiu pela incidência do ISS no licenciamento ou cessão de direito de 

programas de computador. Em 2014, O Município de São Paulo editou a Instrução 

normativa SF/SUREM n.º 21/14, afirmando que o ISS incide sobre quaisquer 

modalidades de licenciamento de software. 

Então, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)37 publicou o 

Convênio ICMS 181, de 28 de dezembro de 2015 (Convênio 181/15)38. Através do 

convênio, o CONFAZ determinou a competência dos Estados para tributar, entre 

outras, operações com softwares, programas, aplicativos, disponibilizados por 

qualquer meio, inclusive transferência eletrônica de dados. Os Estados foram 

autorizados a conceder redução de base de cálculo no âmbito dessas operações, de 

forma que a carga tributária correspondesse ao percentual mínimo de 5% do valor da 

operação. Nesse contexto, foi editado no mesmo ano o Decreto Estadual SP n.º 

61.522/1539, dispondo que o ICMS incide sobre software, seja via download, 

streaming, ou suporte físico. 

Contudo, em 2016, o Estado de São Paulo editou novo decreto, (Decreto 

Estadual SP n.º 61.791/16)40 suspendendo a cobrança nas operações de softwares 

quando sua disponibilização se dava via download ou streaming. O motivo foi a 

dificuldade de definição do local de ocorrência do fato gerador. 

Também em 2016, entrou em vigor a Lei Complementar n.º 157, de 29 de 

dezembro de 2016 (LC 157/16)41, que colocaria os Municípios novamente em 

                                                
36 BRASIL. Supremo Tributário Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 688.223. Relator(a): Ministro 
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012. 
37 O CONFAZ consiste em órgão vinculado ao antigo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da 
Economia, composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal. Em geral, tem o papel de 
harmonizar a legislação tributária, através de protocolos e de convênios, uniformizando as práticas 
fiscalizatórias e promovendo autorização para concessão de incentivos fiscais. 
38 CONFAZ. Convênio ICMS 181, de 28 de dezembro de 2015. Disponível em < 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV181_15>. Acesso em 17 de junho de 
2019. 
39 ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 61.522, de 29 de setembro de 2015 de São Paulo. ICMS em 
operações com programas de computador. Disponível em: <https://governo-
sp.jusbrasil.com.br/legislacao/237491360/decreto-61522-15-sao-paulo-sp>. Acesso em 27 de julho de 
2019.  
40 ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 61.791, de 11 de janeiro de 2016 de São Paulo. 
Regulamento do ICMS. Disponível em: < https://governo-
sp.jusbrasil.com.br/legislacao/295857913/decreto-61791-16-sao-paulo-sp>. Acesso em 27 de julho de 
2019. 
41 BRASIL. Lei Complementar n.º 157, de 29 de dezembro de 2016. Altera a Lei Complementar no 116, 
de 31 de julho de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp157.htm>. 
Acesso em 27 de junho de 2019. 
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vantagem em relação aos Estados, após o Convênio 181/15. A LC 157/16 tem como 

objeto a alteração da LC 116/03, e, na prática, altera e acrescenta itens à lista de 

serviços sujeitos à incidência do ISS. 

Dentre os itens acrescentados, são especialmente relevantes os itens 1.03, que 

incluiu também operações que envolvem computação em nuvem, e 1.09, que incluiu 

serviços de streaming, conforme redação in verbis: 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais 
e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço 
de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 
2011, sujeita ao ICMS). 

Alguns meses depois, a Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo 

publicou o Parecer Normativo nº 1/2017. Em tal parecer, a Secretaria da Fazenda 

tomou para o Município a competência de tributar fatos que já estariam pacificados 

como de materialidade do ICMS, e não do ISS, como sobre bens digitais cujo acesso 

seria via suporte físico. Além disso, reafirmou a incidência do imposto municipal sobre 

licença de uso de programas de computador, tanto via download, quanto via 

computação de nuvem. 

Foi publicada em maio de 2017 a Resposta à Consulta nº 15093/2017, em que 

o Estado de São Paulo determina:42 

A comercialização de software padronizado, ainda que seja ou possa ser 
adaptado, em regra, está sujeita à incidência do ICMS independentemente 
da forma como se dê, seja por mídia física ou por transferência eletrônica de 
dados (download ou streaming) (grifamos). 

O argumento utilizado foi o de que a jurisprudência já pacificou entendimento 

de que incide ICMS nas operações de software “de prateleira”, e afirma: 

8. No que se refere à forma de comercialização, hoje vemos que os softwares 
“de prateleira”, cujas cópias eram distribuídas em larga escala em meios 
físicos, também são negociados em meio digital, seja por download ou 
streaming (utilização do software “na nuvem”). 

9.Essa alteração, no entanto, não tem o condão de descaracterizar a 
natureza de produto desse tipo de software (mercadoria). A circunstância de 
o adquirente da licença instalar software “de prateleira” (de loja física ou 
virtual) em sua máquina (download) ou utilizá-lo “na nuvem” por meio de 
internet (streaming) não descaracteriza a natureza jurídica da operação 
como comercialização de software pronto. (grifamos). 

                                                
42 ESTADO DE SÃO PAULO. Resposta à Consulta n.º 15093/2017 de 18/04/2017. Diponível em: 
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=344181>. Acesso em 27 de junho de 2019. 
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Em setembro do mesmo ano, o Estado de São Paulo reafirmou seus 

argumentos quanto à incidência do ICMS sobre softwares de prateleira, ainda que 

comercializados através de transferência eletrônica de dados (download) através da 

Decisão Normativa CAT 4/2017. 

Pouco depois, o CONFAZ publicou novo convênio com o objetivo de esclarecer 

a incidência do ICMS sobre bens digitais, já prevista no Convênio 118/15. Trata-se do 

Convênio ICMS 106, de setembro de 2017 (Convênio 106/17)43, que suscitou 

discussões acerca de sua constitucionalidade. 

Em 2018, o Estado de São Paulo publicou a Portaria CAT n.º 24/201844, mais 

uma vez reafirmando sua competência para tributar o streaming pelo ICMS, além de 

softwares que tenham sido adaptados conforme as demandas do usuário, como 

disposto in verbis: 

Art. 1º Nas operações com bens e mercadorias digitais realizadas por meio 
de transferência eletrônica de dados destinadas a consumidor final 
domiciliado ou estabelecido no Estado de São Paulo deverão ser observadas 
as disposições desta portaria. 

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta portaria, são considerados bens 
e mercadorias digitais todos aqueles não personificados, inseridos em uma 
cadeia massificada de comercialização, como eram os casos daqueles 
postos à venda em meios físicos, por exemplo: 

1. softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos 
e congêneres, que sejam padronizados (de prateleira), ainda que tenham 
sido ou possam ser adaptados, independentemente de serem utilizados 
pelo adquirente mediante "download" ou em nuvem. (grifamos). 

 

2.5 INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO CONFAZ 106/2017 FACE A LC 
116/03 

 

O Convênio 106/17, reafirmando a pretensão dos Estados em tributar o 

streaming, prevê o seguinte: 

Cláusula primeira As operações com bens e mercadorias digitais, tais como 
softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e 
congêneres, que sejam padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser 
adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados 
observarão as disposições contidas neste convênio. 

                                                
43 CONFAZ. Convênio ICMS 106, de 29 de setembro de 2017. Disponível em: 
<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV106_17>. Acesso em 18 de junho 
de 2019. 
44 ESTADO DE SÃO PAULO. Portaria CAT n.º 24/2018 de 23 de março de 2018. Disponível em: 
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=358025>. Acesso em 27 de junho de 2019. 
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Cláusula segunda As operações com os bens e mercadorias digitais de que 
trata este convênio, comercializadas por meio de transferência eletrônica de 
dados anteriores à saída destinada ao consumidor final ficam isentas do 
ICMS. 

Cláusula terceira O imposto será recolhido nas saídas internas e nas 
importações realizadas por meio de site ou de plataforma eletrônica que 
efetue a venda ou a disponibilização, ainda que por intermédio de 
pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante 
transferência eletrônica de dados, na unidade federada onde é domiciliado 
ou estabelecido o adquirente do bem ou mercadoria digital. (grifamos) 

Ou seja, no entendimento do convênio, os Estados podem tributar operações 

com bens e mercadorias digitais, incluindo as que ocorrem por meio de plataforma 

eletrônica que efetue a disponibilização, ainda que por pagamento periódico, através 

de transferência eletrônica de dados. O Convênio 106/17, portanto, instituiu que a 

atividade das plataformas de streaming estaria sujeita ao pagamento de ICMS.  

Um dos argumentos que sustenta a inconstitucionalidade do Convênio 106/17 

está relacionado à guerra fiscal entre os Estados e Municípios. A Constituição prevê, 

em seu art. 146, III, “a”, que cabe à Lei Complementar estabelecer normas gerais em 

matéria de legislação tributária, bem como os respectivos fatos geradores. A Lei 

Kandir não prevê a incidência do imposto sobre streaming, e a LC 116/03, alterada 

pela LC 157/16, prevê a incidência do ISS sobre a mesma operação, sendo anterior 

ao Convênio.  

O Convênio 106/17, no entanto, contrariando Lei Complementar que estipula a 

incidência do ISS sobre a situação concreta, cria nova hipótese de incidência do ICMS 

sobre a mesma situação, conferindo aos Estados competência para tributar as 

operações previstas em sua cláusula primeira. Contudo, o Convênio não possui, pelo 

exposto, competência para determinar tal incidência, muito menos quando está em 

clara contradição com uma Lei Complementar, que tira seu fundamento jurídico 

diretamente da Constituição.45 

Outro ponto controverso do Convênio 106/17 se encontra na cláusula terceira, 

que dispõe sobre o recolhimento do imposto. A competência para recolher o imposto 

é a do local onde se encontra o consumidor final do bem. As operações realizadas 

                                                
45 Importante ressaltar que o mencionado art. 146, III, da Constituição, tem a função de harmonizar as 
competências dos diferentes entes federativos, de forma a evitar, justamente, conflitos entre os 
mesmos, como a guerra fiscal. Dessa forma, existindo uma Lei Complementar que preveja determinada 
situação como hipótese de ocorrência do fato gerador de um imposto, conferindo competência a um 
ente federativo, não pode haver outro instrumento normativo que confira a competência para tributar a 
mesma situação para outro ente. Isso iria contrariar a lógica de harmonização da Federação da própria 
Constituição. 
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com plataformas brasileiras são consideradas “internas”, sem levar em consideração 

a localidade do consumidor final em relação à localidade da pessoa jurídica 

responsável pela plataforma. 

A Constituição, em seu art. 155, § 2º, VIII, afirma que nos casos em que a 

operação se destine a consumidor final presente em outro Estado, “adotar-se-á a 

alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto 

correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota 

interestadual”. O Convênio, visando a simplificar a cobrança do imposto estadual 

nesse tipo de operação, acaba por classificar todas as operações nacionais como 

“internas”.  

A economia digital trouxe o desafio de se coletar imposto de consumo quando 

há possibilidade de o consumidor e o fornecedor se encontrarem em jurisdições 

diferentes competentes para cobrança do imposto. Isso ocorre nas relações cross-

border, em que o consumidor e o fornecedor podem estar em países distintos. No 

caso do ICMS, a partes da transação podem estar em Estados distintos. A dificuldade 

se acentua, no caso de bens digitais, na definição do local onde ocorreu o consumo, 

uma vez que o bem é transferido para o consumidor através de dispositivos 

eletrônicos. 

A solução proposta pelo convênio foi a mesma proposta pela OCDE, buscando 

mitigar a não tributação de consumo em operações cross-border, assunto que será 

abordado no próximo tópico deste trabalho. O local de destino seria o parâmetro 

utilizado para definição do Estado competente para coleta do imposto. 

 

2.6 EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE “MERCADORIA” PARA ADEQUAÇÃO À 

REALIDADE DA DIGITALIZAÇÃO DE BENS 

 

Ante o exposto, passa-se a questionar a incidência de ambos os impostos, o 

ISS e o ICMS, sobre as operações de streaming. Como dito anteriormente, a 

discussão tem caminhado para definir o ISS como imposto adequado para tributação 

dessas operações. A argumentação da doutrina que defende esse posicionamento 

baseia-se, em geral, em dois pontos importantes para configuração da hipótese de 

incidência do ICMS: 
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(i) possibilidade do bem se enquadrar no conceito de “mercadoria”; e 

(ii) circulação de mercadoria e transmissão de propriedade do bem. 

Quanto à definição de bens digitais como mercadorias passíveis de incidência 

do ICMS, o STF já chegou à conclusão de que essa adequação seria possível, dadas 

as mudanças trazidas pela digitalização. Alberto Macedo, no entanto, é um dos 

defensores da ideia de que a Constituição teria concedido ao ICMS a competência 

para tributar bens materiais, enquanto ao ISS teria sido dada a competência para 

tributar bens imateriais. A tangibilidade seria justamente o critério de diferenciação 

para determinação do imposto incidente. Defende o autor46: 

[A] expressão dicotômica "bens e serviços, caracterizando-se os bens pela 
sua tangibilidade (bens materiais), e os serviços pela sua intangibilidade 
(bens imateriais). O conceito da expressão dicotômica "bens e serviços" 
abrange o universo de todo o resultado da atividade econômica de produção 
e circulação (não havendo um tertium genus); e os conceitos constitucionais 
de "mercadorias" e de "serviços de qualquer natureza", para fins de 
incidência, respectivamente, do ICMS-Mercadoria e do ISS, acompanham 
essa dicotomia, na qual bens são "bens materiais" e serviços “bens 
imateriais”. 

O Ministro Gilmar Mendes, porém, no âmbito do julgamento da ADI 1945, foi feliz 

ao afirmar em seu voto que o “Tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas, 

consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que não 

são mais totalmente corretas.”47 O julgamento se deu há quase uma década, e, desde 

então, a evolução da tecnologia e do processo de digitalização dos bens se 

intensificou. 

Não faz sentido, no cenário atual, falar de bens incorpóreos, digitais, como algum 

tipo de exceção à regra dos bens físicos, que seriam, estes sim, a definição do que 

pode ser chamado de mercadoria. Com a digitalização, não apenas bens que antes 

eram comercializados de forma física deixaram de ter seu suporte e passaram a ser 

transferidos por meio de download ou computação em nuvem, mas novos tipos de 

mercadorias, já digitais, surgiram48. 

                                                
46 MACEDO, Alberto. Licenciamento do software e Software as a Service (SaaS): a impossibilidade do 
avanço do conceito constitucional de mercadoria como bem imaterial e suas implicâncias na incidência 
do ISS, do ICMS e dos tributos federais. In: PISCITELLI, Tathiane (coord.). Tributação de bens digitais: 
a disputa tributária entre Estados e Municípios. São Paulo: InHouse, 2018, pp.  82-83 
47 STF, ADI n. 1.945-MC, Rel. Min. Octavio Galloti, Rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
j. 26-5-2010, DJe-047, DIVULG 11-03-2011 PUBLIC 14-03-2011. 
48 Pode-se mencionar como exemplo de mercadoria que surgiu já incorpórea, no contexto da era digital, 
itens comercializados em plataformas de jogos virtuais. Os jogos da categoria Massively Multiplayer 
Online Games “permitem a seus usuários a transação de diversos bens de natureza virtual, como itens 
e equipamentos, personagens, territórios, entre outros”. CARVALHO, Lucas de Lima; FEDELE, Rogério 
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Da mesma forma que o livro passou a ser comercializado em sua versão digital, 

ou que o software de prateleira passou a ser disponibilizado através da computação 

em nuvem, o produto que era adquirido em CDs e DVDs em lojas físicas é o mesmo 

presente nos catálogos das plataformas de streaming. O que mudou foi a forma de se 

adquirir tais produtos. No entanto, na prática, é o mesmo bem de que se está 

usufruindo, como argumentado pelo Estado de São Paulo no âmbito da Resposta à 

Consulta nº 15093/2017. 

Como a mudança na forma de adquirir determinado produto pode ser suficiente 

para alterar o imposto incidente no caso concreto, passa-se à análise da transmissão 

de propriedade do bem através das plataformas de streaming. Há o argumento de 

que, uma vez que a relação jurídica estabelecida se baseia no acesso eletrônico e na 

utilização da plataforma, e não em transferência de mercadoria, ela se qualificaria 

como serviço, e, portanto, não poderia estar sujeita ao ICMS49. 

Piscitelli coaduna com esse argumento, afirmando que o acesso de conteúdo via 

streaming decorre da disponibilização em plataforma digital dos produtos, e, uma vez 

cessada a assinatura, não há mais acesso ao conteúdo50: 

O acesso de conteúdo via streaming decorre da disponibilização, em 
plataforma digital, sem cessão definitiva, de áudios, vídeos e outros, por meio 
da internet. Netflix, Spotify e Apple Music são exemplares dessas operações. 
Não há cessão definitiva do conteúdo, mas acesso, ilimitado no mais das 
vezes, mediante o pagamento de assinatura mensal. Cessada a assinatura, 
cessa também o acesso ao conteúdo. 

Alberto Macedo, defensor do ISS sobre operações envolvendo softwares, 

também esclarece que a operação trata de licença de uso, e não de transferência da 

propriedade do bem. Nas palavras do autor:  

Não podemos confundir licença de uso com alienação do direito autoral. (...) 
Assim, como não há qualquer transmissão de propriedade no uso do software, 
não pode ele ser objeto de compra e venda, o que aliás seria uma contradição, 
pois ou se transmite a propriedade de um bem, ou se lhe permite o uso, sem 
transferir a propriedade. E a transmissão da propriedade é um dos requisitos 
essenciais para a caracterização de um bem como mercadoria, como veremos 

                                                
Baptista. A Tributação de SaaS e SaaP no Brasil por ISS ou ICMS: Estudo de Casos de Massively 
Multiplayer Online Games (MMOGs). In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, A. L. 
M.R.(Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 659. 
49 GALHARDO, Luciana Rosanova; ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra. IaaS, PaaS, SaaS 
e os reflexos tributário da Cloud Computing desenvolvida no exterior. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. 
M., MONTEIRO, A. L. M.R.(Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, pp 533-
543. 
50 PISCITELLI, Tathiane. A Inconstitucionalidade do Convênio 106/2017 e a Incidência do ICMS Sobre 
Bens Digitais. In: _____ (coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2018, pp. 408-409. 
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a seguir. Assim, não há como uma cessão de uso, de uma utilidade, uma 
licença, ser equiparada a uma venda de mercadoria, juridicamente falando. 

De fato, como já abordado sobre a materialidade do ICMS, o imposto só incide 

sobre operações que envolvam a circulação de mercadoria, compreendida na doutrina 

tradicional como a transferência definitiva da propriedade do bem. Ocorre que, assim 

como o legislador não poderia imaginar que as mercadorias passariam a ser digitais, 

também não contava com a superação de barreiras físicas para o acesso à 

mercadoria por parte do destinatário.  

Dessa forma, deve-se entender o conceito de “circulação de mercadorias” de 

forma ligada ao conceito de “mercadoria”. Se aquilo que pode ser considerado 

mercadoria passou a ter, como confirmado pelo próprio STF, um significado mais 

abrangente, abarcando bens digitais, deve-se adotar um conceito de “circulação de 

mercadoria” que seja adequado às características daquele bem – incorpóreo – que 

agora passou a ser, também, “mercadoria”. 

Um exemplo que vale ser mencionado de adaptação do conceito de circulação 

para fins de tributação pelo imposto estadual é o ICMS incidente sobre energia 

elétrica. A Constituição prevê, no art. 155, § 3º, que não haverá incidência de nenhum 

imposto além do ICMS sobre energia elétrica51. Como explicam Almeida e 

Bevilacqua52: 

Com base nesta determinação constitucional, entende-se que energia elétrica, 
para fins de incidência do ICMS, está equiparada ao conceito de “mercadorias”, 
independentemente da suposta necessidade de corporeidade ou tangibilidade 
das coisas móveis. Do mesmo modo, a transferência patrimonial capaz de 
configurar a “circulação” tem tratamento peculiar neste caso, pois ignora 
diversas circulações para atingir apenas e tão-somente a última delas, ao 
consumidor final, que paga periodicamente pelo consumo que faz da 
energia disponível em rede. Assim ocorre por conta de indicação expressa 
do Constituinte para fazer incidir o ICMS, também, sobre energia elétrica. 

Assim como no caso dos bens digitais, não existe transferência de propriedade 

de energia elétrica, que é um bem incorpóreo. O usuário deve pagar uma conta de 

luz, periodicamente, e, se não houver pagamento, o oferecimento de energia elétrica. 

                                                
51 “À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum 
outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de 
telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”. Brasil. Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 20 de junho de 2019. 
52 ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de; BEVILACQUA, Lucas. ICMS sobre software: evolução do 
conceito constitucional de mercadorias em face da inovação tecnológica. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, 
R. M., MONTEIRO, A. L. M.R.(Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 
343. 
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Não se pode afirmar que, mediante o pagamento da conta de luz, o usuário passou a 

ser proprietário da energia elétrica. Ele apenas tem acesso ao bem enquanto faz uso 

dele. Apesar das diferenças entre energia elétrica e outros bens físicos, criou-se uma 

ficção jurídica, equiparando-se energia elétrica a uma “mercadoria”, e sua 

disponibilização foi considerada “circulação de mercadoria”.  

Porém, o Direito Tributário, assim como o Direito Penal, não pode admitir a 

flexibilização de seus conceitos, uma vez que são eles que permitem a ocorrência do 

fato gerador no caso concreto. Sua flexibilização implicaria no alcance de diversas 

situações além da prevista na legislação. A interpretação extensiva não se aplica às 

normas tributárias porque de outra maneira se instauraria uma situação de 

insegurança jurídica e desincentivo às transações que envolvem dinheiro. Assim, 

apesar de, nas operações envolvendo streaming, o mesmo bem estar sendo 

consumido de forma diferente, não se pode afirmar que o fato gerador do ICMS 

ocorreu no caso concreto. Seria flexibilizar demais o significado clássico de 

“circulação” e de “mercadorias”.  

A situação aqui discutida é de difícil solução, uma vez que não há 

correspondência exata entre a previsão legistaltiva vigente e a situação no caso 

concreto. No entanto, a interpretação das normas presentes no ordenamento jurídico 

deve se dar de acordo com a realidade da forma como se dão as relações na prática. 

Se foi através da transferência de dados por meio da computação em nuvem que se 

convencionou, hoje em dia, de se assistir a filmes ou escutar músicas, a aplicação das 

normas sobre tais bens deve acompanhar as práticas da sociedade. Não se pode ter 

um fato gerador que não possua correspondência no caso concreto. 

O argumento de que, por não ser possível a incidência do ICMS dada falta de 

ocorrência da circulação de mercadorias, deve incidir um imposto sobre serviço está 

datada, além de ser simplória. Datada, porque está de acordo com a ideia de que 

“mercadoria” deve necessariamente ser um bem corpóreo, uma vez que, antes da 

desmaterialização dos bens, o que não era corpóreo poderia ser entendido como 

prestação de serviço. Anteriormente à economia digital, era possível se falar nessa 

dicotomia. Simplória, porque resolve ignorar que essa dicotomia não possui mais 

cabimento na realidade, havendo hoje uma terceira situação, a de consumo de bens 

digitais, e encaixa essa nova situação a um fato gerador formulado previamente a sua 

existência.  
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Com o processo de desmaterialização e digitalização de bens, ficará cada vez 

mais difícil se enquadrar o consumo de produtos no fato gerador previsto como 

“circulação de mercadorias”, tomando como base a ideia de bens corpóreos e 

barreiras físicas ao acesso aos produtos. Assim, a disponibilização ao público de 

produtos acabará tendo que sempre se enquadrar ao fato gerador de outro imposto – 

e, pelo caminho que vem sendo tomado pela doutrina e pelas normas, será o ISS. No 

entanto, o que existe é uma lacuna legislativa para uma nova modalidade de consumo. 

Conforme os avanços tecnológicos foram evoluindo, maior ficou a dificuldade de 

se enquadrar o caso concreto à materialidade de algum dos impostos sobre consumo. 

Antes, quando a questão girava apenas em torno dos softwares “de prateleira” e dos 

adquiridos via download, o STF foi capaz de pacificar a disputa entre Estados e 

Municípios com base nas definições clássicas para os conceitos tributários. Contudo, 

com a maior complexidade trazida pela computação em nuvem, a guerra fiscal entre 

os entes federativos se acentuou. 

Como a tendência natural é a de que a tecnologia continue avançando, a lacuna 

legislativa também irá se acentuar, dando margem para mais conflitos federativos. Por 

isso, deve-se buscar o avanço também do sistema tributário nacional. Uma possível 

solução a unificação da tributação sobre consumo, com a incidência do mesmo 

imposto para bens e serviços. 

 

3 O IMPOSTO SOBRE VALOR AGREGADO COMO EVENTUAL ALTERNATIVA 

PARA TRIBUTAÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL 

 

As operações de streaming apresentam duas dificuldades distintas, porém 

conectadas, à sua tributação. A primeira, que tem sido o foco deste trabalho até o 

momento, se refere à falta de previsão exata da atividade na legislação tributária 

brasileira, resultando na disputa para enquadramento da situação entre consumo de 

mercadoria ou de serviço. A segunda, um pouco mais ampla, dado que é um desafio 

que a economia digital como um todo apresenta, é a dificuldade de se coletar o tributo 

uma vez superadas a materialidade e as barreiras físicas. São colocadas sob questão 

a determinação do local em que se ocorreu o consumo, e, assim, em que local o tributo 

é devido. 
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A primeira dificuldade, que tem âmbito nacional, dado que trata da disputa entre 

ICMS e ISS, pode ser resolvida com a implementação de um IVA no sistema tributário 

brasileiro. Contudo, a segunda dificuldade ainda existiria. Apesar dessa dificuldade 

estar sendo enfrentada em relações cross-border, no âmbito da tributação 

internacional, entre países que já adotam o IVA, tal dificuldade também se faria 

presente dentro do âmbito nacional devido à adoção do modelo Federativo. 

O IVA consiste em imposto plurifásico e não-cumulativo, adotado pela maioria 

dos países. Tributa bens e serviços, e possui base de incidência ampla. Por ser um 

imposto único, evita conflitos de competência como os que ocorrem no sistema 

brasileiro. O sistema tributário brasileiro instituiu cinco tributos sobre bens e serviços: 

ICMS, ISS, IPI, e PIS e Cofins. Ou seja, sobre situações para as quais a maioria dos 

países adotou um imposto único com ampla incidência, o Brasil dividiu as hipóteses 

de incidência em cinco diferentes tributos, que são de competência de diferentes entes 

federativos. Isso faz com que o modelo de um verdadeiro IVA seja mais simples, 

prático e eficiente.  

Diferentemente de um imposto clássico sobre venda, o IVA incide sobre todas 

as fases da cadeia de produção e consumo, não apenas a final. Outra característica 

relevante do imposto é sua cobrança no local de destino da mercadoria ou serviço, de 

modo a realmente tributar o consumo, e não a produção. Devido a isso, é um imposto 

que preza pela neutralidade e igualdade do sistema tributário. Garante tratamento 

isonômico a todas as fases da produção, uniformizando os encargos ao longo da 

cadeia. Não influencia na tomada de decisão do agente econômico. Garante também 

neutralidade nas transações internacionais (vide Tabela 1). 

 

3.1 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE IVA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

BRASILEIRO 

 

A guerra fiscal que foi apresentada no tópico 2.4 é apenas um dos conflitos de 

competência resultantes do sistema tributário adotado pelo Brasil, que, somando os 

diferentes tributos com suas respectivas hipóteses de incidência sobre bens e serviços 

ao sistema federalista, traz complexidade à tributação. Existem exemplos de conflitos 

de ICMS vs. ISS, mas também de ISS vs. IPI, de ICMS e IPI vs. IOF, entre outros. 
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Como consequência, tem-se casos de não tributação, e também a sobrecarga do STJ 

e do STF com conflitos de tributação entre entes da federação53. 

 

Tabela 1 – Incidência não-cumulativa em cadeia do IVA 

Fases Valor de 

Venda 

Alíquota Imposto 

sobre a 

operação 

Dedução Imposto 

devido 

Crédito 

para fase 

seguinte 

Produtor de 

matéria-prima 
100 10% 10 - 10 10 

Fabricante 200 10% 20 10 10 20 

Atacadista 300 10% 30 20 10 30 

Varejista 400 10% 40 30 10 - 

 

Devido ao cenário de alta complexidade, falta de eficiência e neutralidade 

resultante do modelo adotado para tributar bens e serviços54, já foram apresentadas 

algumas Propostas de Emenda Constitucional, sugerindo a tributação de bens e 

serviços através de um Imposto sobre Bens e Serviços, no estilo IVA. Uma das 

propostas atualmente em tramitação é a PEC n.º 45/2019, formulada a partir do 

projeto de reforma do sistema tributário brasileiro pelo Centro de Cidadania Fiscal 

(CCiF)55. 

                                                
53 Somente sobre o ICMS, o STJ possui 22 súmulas editadas. O ISS é objeto de seis súmulas, e o IPI 
de outras três. O grau de litígio entre contribuintes e o fisco também é altíssimo. CALIENDO, Paulo. 
Economia digital e a criação de um IVA para o Brasil. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, 
A. L. M.R.(Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 802. 
54 Existem outras consequências do sistema tributário nacional que justificam uma reforma para adoção 
de um imposto estilo IVA, além dos conflitos de competência e não tributação, que representam o objeto 
do presente trabalho. Podem ser mencionadas a onerosidade a exportações e investimentos, uma vez 
que os tributos brasileiros, ao contrário do IVA, não tributam estritamente o consumo; falta de 
transparência, devido à diversidade de forma de incidência e de alíquotas, ajustes de base de cálculo 
e regimes especiais; e a organização não eficiente da estrutura produtiva uma vez que as empresas 
se organizam de forma a buscar reduzir sua carga tributária. 
55 CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Reforma do Modelo Brasileiro de Tributação de Bens e Serviços. 
São Paulo: CCiF, 2017. Disponível em: < https://goo.gl/tvbtwg>. Acesso em 18 de junho de 2019. 
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A proposta pretende substituir os cinco tributos mencionados (ICMS, ISS, IPI, 

PIS e Cofins) incidentes sobre bens e serviços por um único, denominado Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS), com características de um IVA. O objetivo é simplificar 

o sistema tributário nacional com base nos princípios da simplicidade, neutralidade, 

equidade e transparência56. 

O fato gerador do IBS, de acordo com a proposta do CCiF, seriam as operações 

onerosas com bens e serviços. Com sua ampla incidência, abarca bens tangíveis e 

intangíveis, dado que todas as utilidades destinadas a consumo devem ser tributadas 

de forma uniforme. Dessa forma, ficaria dispensada a classificação das diferentes 

situações de consumo como “mercadoria” ou “serviço”, o que preveniria conflitos 

federativos, como a guerra fiscal entre Estados e Municípios pela tributação de 

streaming, uma vez que só haveria uma possibilidade de imposto incidente. 

Apesar disso, propõe que os Estados tenham autonomia na fixação da alíquota 

do IBS, em respeito à autonomia federativa. Dessa forma, cada Estado teria sua 

alíquota. Em operações interestaduais, a alíquota incidente seria a do destino. Em 

relação aos Municípios, seria dada a eles autonomia na fixação da alíquota nas 

operações que se destinem a consumidor final nele residente. O IBS seria 

redistribuído por todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Vale mencionar outra proposta atualmente em tramitação foi PEC 293/2004, 

mais complexa que o projeto apresentado pelo CCiF, contendo uma verdadeira 

reforma tributária. No entanto, também prevê a criação de um IBS, em substituição os 

impostos atualmente responsáveis pela tributação de consumo, de competência 

estadual, e conjunto outro imposto, residual, que seria de competência da União, 

denominado Imposto Seletivo57. 

                                                
56 Proposta de Emenda Constitucional n.º 45, de 2019, pp. 22-23. Disponível em: 
<http://www.ccif.com.br/wp-content/uploads/2019/05/PEC-45-2019.pdf>. Acesso em 20 de junho de 
2019.  
57 Poder Executivo. Proposta de Emenda à Constituição n.º 293-A, de 2004. Disponível em: < 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1695308&filename=Tramit
acao-PEC+293/2004>. Acesso em 21 de junho de 2019.  
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Ambos os projetos têm sofrido críticas por serem próximos demais do modelo 

do VAT europeu, que também tem enfrentado desafios, como será abordado a 

seguir58. 

 

3.2 IVA DENTRO DO CONTEXTO DA ECONOMIA DIGITAL E DIRETRIZES DA 

OCDE 

 

Tendo sido abordada a primeira dificuldade em se tributar o streaming, qual seja, 

a dificuldade de se determinar a natureza da atividade para fim da tributação do 

consumo, passa-se agora a abordar como a segunda dificuldade pode ser mitigada. 

Como dito, o princípio federativo brasileiro faz com que o mesmo problema gerado 

pela economia digital em operações cross-border, enfrentado pela União Europeia, 

seja enfrentado no âmbito da tributação brasileira. Isso se deve ao fato de que os 

entes federativos, dotados de autonomia, coletam impostos de sua competência 

dentro de seu território. 

Antes da revolução trazida pela tecnologia, que acelerou o processo de 

globalização, tornando mais fácil a realização de operações cross-border, 

consumidores ficavam restritos aos bens ofertados em sua proximidade. Por isso, no 

caso das operações B2C, as jurisdições acabavam adotando a tributação com base 

no local do vendedor ou prestador de serviço. Como consequência, os prestadores de 

serviço e vendedores possuíam mais ou menos incentivo em operações internacionais 

dependendo do seu local de origem, o que levou muitos a instalarem sua base em 

países com tributação mais branda. 

Com a facilidade de se transacionar com prestadores de serviço e vendedores 

residentes em outras jurisdições resultante dos avanços tecnológicos, esse modelo 

se tornou ineficiente. Em suma, a economia digital e o consequente número de 

operações cross-border trouxeram questionamentos sobre diversos pontos 

fundamentais do IVA: onde se deve cobrar o imposto? Onde se deu o consumo? Em 

                                                
58 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. Reforma tributária: desafios da evolução da economia digital versus 
complexidades da federação brasileira. In: FARIA, R. V., SILVEIRA, R. M., MONTEIRO, A. L. 
M.R.(Coord.). Tributação da economia digital. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 843. 
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linhas gerais, o que se deve fazer quando não há materialidade, presença física ou 

territorialidade?59 

A tributação indireta, assim como a direta, precisa conseguir identificar o local 

em que as transações são realizadas, as partes envolvidas e sua localização física60. 

Os países da UE se depararam com o desfio de coletar o imposto quando a transação 

envolvia venda de bens e serviços entregues ao consumidor pela via eletrônica. As 

companhias baseadas na UE coletavam o VAT em suas vendas ou prestações de 

serviços, independentemente do local de residência do consumidor ser, ou não, dentro 

da UE. Porém, quando os consumidores residentes na UE recebiam produtos 

eletrônicos, o VAT não era cobrado, e assim, as companhias europeias ficavam em 

desvantagem em relação às companhias estrangeiras61.  

A OCDE, percebendo que as negociações superaram barreiras físicas, bem 

como as distorções na economia internacional devido à dificuldade de se definir na 

prática o local de tributação de operações B2C, elaborou o plano de ação Base and 

Erosion Profit Shifting (BEPS), um plano de planejamento fiscal com o objetivo de 

evitar evasão fiscal, divido em 15 planos de ação específicos. O 2015 Action 1 Report 

– Tax Challenges Arising from Digitalisation – tem como escopo justamente os 

desafios à tributação trazidos pela digitalização.  

Em linhas gerais, o capítulo 8.1 trata da coleta do VAT na economia digital 

(collection of VAT in the digital economy). Aponta que os desafios se apresentam 

particularmente em relações B2C em que o fornecedor se encontra em outra 

jurisdição. Além disso, os principais desafios estão relacionados a (i) a importação de 

produtos de baixo valor de vendas online, que possuem isenção do VAT em algumas 

jurisdições; e (ii) o intenso crescimento de serviços e venda de bens intangíveis em 

relações B2C, em que muitas vezes acaba não se tributando, devido à complexidade 

                                                
59 CALIENDO, Paulo, Op. Cit, p. 797. 
60 “This brief description of the current international tax regime and of e- commerce marketplaces reveals 
the significant gap between them: they differ in their working presumptions, their perspectives, and their 
guiding conceptions. The lack of compatibility between the current international tax regime and the 
features of e-commerce presents tremendous problems in taxing global e-commerce income, as a result 
of which there is a serious undertaxation with respect to cross-border e-commerce income.” AZAM, 
Rifat. Global Taxation of Cross-Border E-Commerce Income. HeinOnline, 31 Va. Tax Rev. 639 2011-
2012, p. 652. 
61 PARIS, Roland. The Globalization of Taxation? Electronic Commerce and the Transformation of the 
State. International Studies Association, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2003, p. 169. 
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envolvida para promover o cumprimento (enforcement) do pagamento do VAT nesse 

tipo de transação.62 

Aprofundando o que já havia sido apresentado pelo BEPS, em 2015, a OCDE 

publicou as Internacional VAT/GST Guidelines, que foram complementadas em 

201763. O objetivo da OCDE era harmonizar os conflitos de acordo com o princípio de 

tributação no destino e a promoção da neutralidade internacional, bem como 

estabelecer novos critérios para endereçar as questões que surgiram com a economia 

digital. 

De acordo com a OCDE, o foco das diretrizes para VAT/GST são serviços e 

intangíveis, e incluem mecanismos para endereçar desafios na coleta do imposto nas 

vendas cross-border de bens digitais, identificados no âmbito do Plano BEPS. A 

recomendação geral da OCDE nos casos em que o consumo não tem qualquer 

relacionamento com o local do prestador de serviço, como é o que acontece nos casos 

que envolvem computação em nuvem, a tributação ocorra com base na residência 

habitual do consumidor. 

O Item “C” das diretivas trata das relações B2C. Existe uma seção específica 

para as relações B2C de prestação de serviços ou de bens intangíveis. Conforme o 

texto, nos casos de fornecimento de serviços e bens intangíveis que não possuem 

uma conexão óbvia entre a presença do consumidor e do fornecedor em um espaço 

facilmente identificável, o local físico de performance do fornecimento muitas vezes 

não oferece uma boa indicação do provável local do consumo. Isso inclui relações de 

consumo em que a performance do fornecimento do serviço ou bem pode ser 

contínua, ou em que o acesso ao bem ou serviço pode ser dar de forma remota. A 

OCDE chega a mencionar como exemplos a disponibilização online de conteúdo 

digital (filmes, programas de televisão, música, etc.), em que streaming se encaixa. 64 

Para essas relações B2C em que o streaming pode ser enquadrado, a OCDE 

entende que o local da residência usual do consumidor é o mais apropriado para se 

determinar a jurisdição do consumo. Isso porque se pode assumir que esses tipos de 

                                                
62 OECD (2015). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final Report. 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, p. 120. Disponível em: 
<https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-
2015-final-report_9789264241046-en#page4>. Acesso em 26 de junho de 2019.  
63 OECD (2017), Op. Cit. 
64 Idem. 
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bens e serviços intangíveis são normalmente consumidos no local da residência do 

consumidor.  

A partir disso, deve-se enfrentar o próximo desafio, que seria a determinação do 

local de residência usual do consumidor. De acordo com a OCDE, essa determinação 

deve se basear nas informações passadas pelo consumidor ao prestador de serviço 

ou vendedor dos bens digitais. Isso inclui o endereço passado no pedido, informações 

das contas bancárias e do cartão de crédito. 

No caso de relações cross-border em que o vendedor ou prestador de serviço 

seja não-residente na jurisdição do consumo, a abordagem tradicional é estabelecer 

que fica sob sua responsabilidade realizar um registro na jurisdição do consumo, e 

deve ele mesmo coletar e pagar o imposto. No entanto, a OCDE reconhece que arcar 

com essas obrigações pode ser complexo e oneroso para as companhias, apesar de 

considerar essa medida a que tem se mostrado a mais eficiente na coleta do VAT, 

conforme estudos realizados pela organização.65 

Assim, em março de 2019, foi lançado o report The Role of Digital Platforms in 

the Collection of VAT/GST on Oline Sales, complementado o que já vinha sendo 

estudando pela OCDE sobre o VAT, em âmbito global. O report analisa os possíveis 

papeis das plataformas digitais para promover a coleta do VAT/GST em vendas online 

de bens, tangíveis ou intangíveis, e serviços, e dá diretrizes para a implementação de 

medidas possíveis. O report traz o que chama de “full VAT/GST liability regime”. 

A plataforma digital sob o mencionado regime deve, a princípio, acessar, coletar 

e remeter o imposto às autoridades fiscais, bem como realizar as obrigações 

acessórias estabelecidas em sua jurisdição. Para que a determinação do imposto no 

determinado regime seja exata, a plataforma digital deve conter as seguintes 

informações-chave: 

(i) Status do cliente (se a jurisdição tributária já fizer diferenciação entre 

relações B2B e B2C); 

(ii) A natureza do fornecimento; 

(iii) Elementos para determinar o local de tributação e o regime de coleta do 

VAT/GST; 

                                                
65 Idem, p. 71. 
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(iv) Limite da isenção do VAT/GST para fins de registro para coleta do 

imposto; 

(v) O valor do consumo e a alíquota aplicável do VAT/GST; e 

(vi) O local da tributação, entendido como o local onde ocorre o fato gerador 

do VAT/GST. 

Endereçando o problema do local de coleta do imposto, o report sugere que o 

VAT/GST seja coletado no local determinado no momento de confirmação do 

pagamento.66 Isso pode simplificar o cumprimento do full liability regime para as 

plataformas que fornecem bens e serviços. 

A publicações da OCDE são complementares, de modo que cada uma busca 

aperfeiçoar a anterior. Em resumo, entende-se que a OCDE percebeu as dificuldades 

de tributação na era digital, principalmente no que tange à determinação do local de 

tributação, e estabeleceu que o local da coleta deve ser aquele da residência usual 

do consumidor. Como isso continua sendo de difícil determinação, e seria muito 

custoso para cara jurisdição realizar fiscalização, para evitar a não tributação a OCDE 

trouxe o regime de full liability, em que a plataforma digital se responsabiliza pela 

coleta do imposto. O local adequado para coleta do imposto é o determinado no 

momento do pagamento, informação a que a plataforma possui fácil acesso. 

 

3.3 CONSEQUÊNCIAS DA ADOÇÃO DO IVA PARA A TRIBUTAÇÃO DE 

STREAMING 

 

Diante do exposto, pode-se perceber o IVA, e, mais especificamente, o IBS, 

como uma alternativa de solução para os problemas da tributação do streaming. Em 

primeiro lugar, porque, com a adoção de um imposto único para consumo, não mais 

                                                
66 Dois cenários principais para possível coleta no local de destino determinado no momento do 
pagamento são apresentados: “Where the customer pays the purchase price inclusive of VAT/GST 
through the digital platform, the digital platform will in principle remit the VAT/GST component to the tax 
authorities in the taxing jurisdiction and the balance (sales price minus any fees and commissions) to 
the underlying supplier. 
If the customer pays the purchase price inclusive of VAT/GST directly to the underlying supplier, the 
digital platform will need to recuperate the VAT/GST component from the supplier (plus any fees and 
commissions). Tax authorities are encouraged to consider implementing an appropriate bad debt relief 
arrangement to limit the potential risk of default by underlying suppliers in remitting the VAT/GST to the 
digital platform provided that the digital platform has made reasonable efforts to ensure compliance.” 
Idem, p. 35. 
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se teria a dificuldade de enquadramento da situação concreta de consumo como 

“circulação de mercadoria” ou “serviço”. Resolveria o debate sobre a natureza do 

streaming. 

Mais do que isso, traria segurança jurídica para a tributação das plataformas de 

streaming e da economia digital. Como dito, a economia digital é novidade para a 

legislação tributária, que não foi capaz de se atualizar no mesmo ritmo que o processo 

de desmaterialização de bens e prestação de serviços. Não há uma correspondência 

exata da legislação com a relação que se estabelece no consumo de bens digitais 

disponibilizados através de uma nuvem. O Direito Tributário, contudo, não pode 

admitir a interpretação extensiva de seus conceitos para abarcar situações diferentes 

das que estão presentes em suas normas. Com a adoção de um imposto único para 

qualquer um dos casos de consumo, a interpretação extensiva não seria necessária, 

e o consumo por meio das plataformas de streaming encontraria previsão legislativa. 

Porém, mesmo essa alternativa de solução apresenta dificuldades, como as 

enfrentadas pela OCDE em suas diretrizes para o VAT. Se o IBS for implementado 

como um imposto estadual, ou for concedida autonomia aos Estados e Municípios 

para adotarem alíquotas próprias, deverá se estabelecer o local de coleta do imposto. 

De acordo com a OCDE, o local deve ser o da residência usual do consumidor, mas 

a própria organização entende que, no caso de operações realizadas entre diferentes 

entes competentes para a coleta do imposto, é um desafio se tributar no local correto. 

Ainda assim, pode-se perceber que o atual modelo do sistema tributário 

brasileiro, além de complexo, não está sendo capaz de abarcar as situações de 

consumo da atualidade. Logo, a proposta do IBS, um imposto no formato de um IVA, 

continua sendo uma alternativa viável, uma vez que apresenta soluções para algumas 

das dificuldades de se tributar o streaming. 

 

CONCLUSÃO 

 

A economia digital trouxe novas formas de consumo, como o acesso a bens 

digitais através do streaming, que apresentaram desafios aos conceitos estabelecidos 

na legislação tributária. Os desafios foram tanto de definição da natureza do consumo, 

que acarretou, no âmbito nacional, em guerra entre Estados e Municípios; bem como 
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de fiscalização de ocorrência do fato gerador e do local de coleta do tributo, 

especialmente em operações cross-border, no âmbito internacional, ou, no nacional, 

em operações entre entes federativos diferentes. 

Como ficou demonstrado, a relação entre usuário e fornecedor estabelecida nas 

plataformas de streaming não pode ser considerada “circulação de mercadorias” em 

seu conceito tradicional determinado pela legislação e pela compreensão da doutrina. 

Isso porque não há de fato transferência de propriedade do bem para o usuário para 

que ele possa acessá-lo, graças à tecnologia da computação em nuvem. Dessa forma, 

não se pode considerar ocorrido o fato gerador do ICMS. 

Contudo, dizer que, por não incidir o ICMS, automaticamente se deve incidir o 

ISS, considerando o consumo realizado por meio das plataformas de streaming um 

“serviço de qualquer natureza”, é uma decisão simplista. Dizer que bens incorpóreos 

não podem configurar o conceito de “mercadoria” por não serem físicos, no século 

XXI, é ignorar a inovação trazida pela tecnologia à economia. 

Ademais, a compreensão de que o modo de se consumir os bens que antes 

precisavam de um suporte físico e hoje são incorpóreos mudou é necessária para a 

configuração de um sistema tributário em contato com a realidade que busca tributar. 

O filme, ou a música, que antes eram adquiridos por meio de DVDs e CDs, são os 

mesmos que são reproduzidos pelos aplicativos e sites de streaming atualmente. Não 

houve diferença na relação do usuário com o bem, apenas na forma como ele é 

acessado.  

O IBS, no formato de um IVA, resolveria a dificuldade que a legislação – limitada 

a um texto que carrega os significados da época em que é redigido – possui em 

acompanhar as inovações tecnológicas, especialmente quando as atualizações 

ocorrem em uma velocidade sem precedentes. Isso porque não haveria a 

necessidade de se classificar o streaming como “mercadoria” ou “serviço”, uma vez 

que o imposto incidiria de igual forma sobre qualquer tipo de consumo. 

Também traria certa trégua à guerra fiscal entre Estados e Municípios, pois, o 

IVA tributa o consumo em seu local de destino, e seria redistribuído entre os entes 

federativos. Contudo, também é um formato que está sendo questionado pela 

economia digital, devendo ser observadas as diretrizes apresentadas pela OCDE 

como forma de uniformização da cobrança e tentativa de mitigar as dificuldades.  
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