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“O sonho é ver as formas invisíveis 

Da distância imprecisa, e, com sensíveis 
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RESUMO 

 

O presente estudo analisa o surgimento da Internet, bem como sua evolução e 

suas implicações práticas no comércio eletrônico, dentro do bojo da Revolução da 

Informática, nunca antes vista na história da humanidade. Estuda o e-commerce direto, nova 

forma de comércio que se realiza em todas as suas fases por meios virtuais, como na compra 

de livros eletrônicos, músicas, softwares, etc., os quais chegam à casa do comprador via 

Internet. Versa ainda sobre a incompatibilidade entre os conceitos de mercadoria, de 

circulação de mercadoria, de estabelecimento, de serviço de comunicação, de prestação de 

serviço de comunicação, de produto, de importação, todos de direito privado, cuja 

abrangência fora engessada pelo ordenamento jurídico tributário vigente, e a forma pela qual 

é realizado o comércio eletrônico direto, assim como a natureza dos objetos comercializados. 

Critica o posicionamento do STF sobre a tributação dos “softwares de prateleira”. Discorre 

ainda sobre as dificuldades da realização de fiscalização tributária, relativas à obtenção de 

informações e de controle de todas as transações realizadas via Internet, bem como as 

possíveis saídas de que poderia dispor o Fisco para superar essa querela. 

 

Palavras-chave: Tributação, Comércio Eletrônico, Bens Virtuais, Software de Prateleira, 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Assay the appearence of the Internet, as its evolution and implications on the 

practise of the eletronic commerce, in the wake of the Information Technology Revolution, 

which had been never seen before in humankind’s history. Studies the direct e-commerce, 

new form of commerce which is performed, in all its fases, through virtual resources, as in a 

purchase of an electronic book, musics, softwares, etc., where such goods arrive in 

consumer’s computer through the Internet. Discourse about the incompatibility between the 

concepts of commodity, circulation of commodity, establishment, communication service, 

provision of communication services, goods, importation, all concepts from private law, 

which cannot be enlarged according to the Brazilian tax Law, and the way which the direct e-

commerce is performed, as the nature of the commercialized objetcs. Criticize the positioning 

adopted by the STF about the taxation of shelf software. Expatiate about the Revenue’s 

difficulties of conducting tax inspection, on receiving informations and control all of business 

transactions performed with the help of Internet.  

 

Keywords: Taxation, Electronic Commerce, Virtual Goods, Software of Shell, Internet.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

Após as Primeira e Segunda Revoluções Industriais, a humanidade vive agora a 

terceira etapa desse fenômeno: a Revolução da Informática. 

O desenvolvimento da Internet, após a criação da Arpanet na década de 1960, 

possibilitou o estreitamento das relações humanas de forma antes inimaginável. 

Diante dessa nova realidade, tornou-se possível, sem sair-se de casa, a realização 

de atividades antes somente concebidas com a presença física dos agentes, como retirar 

certidão em um órgão público, efetuar transações bancárias, celebrar contratos e transacionar 

comercialmente por meio da Internet, por exemplo. 

Esse desenvolvimento teve impacto profundo no crescimento do comércio, agora 

realizado de forma eletrônica. 

Na última década, caíram as vendas de CDs de música, de DVDs e de programas 

de computador, que antes eram comercializados por meio de um substrato; agora, todos esses 

bens podem ser baixados com um simples clique na Internet, já que, outrossim, as lojas se 

tornaram virtuais. 

Ocorre que a o Direito Tributário tem enfrentado grandes dificuldades em razão 

dessa nova realidade, porquanto fora pensado num momento histórico em que se desconhecia 

o mundo digitalizado. 

As dificuldades que a ciência tributária vem encontrando apresentam-se em duas 

vertentes: como tributar o comércio eletrônico direto? Como fiscalizar essa atividade, a fim de 

possibilitar a arrecadação tributária? 

O tema reveste-se de grande importância para o Estado, já que essa crescente 

modalidade de comércio faz exsurgir signo presuntivo de capacidade contributiva, que 

figuraria, caso fosse tributável, como receita de grande vulto à Maquina Estatal; e para o 

contribuinte, porquanto é ele quem arca com o ônus da tributação imposta pelo Estado. 

A intenção do presente trabalho é analisar justamente os desafios do Direito 

Tributário em face da nova realidade virtual, principalmente no âmbito do comércio 

eletrônico direto, cujas características mostram-se arredias à aplicação da legislação tributária 

vigente. 

Para o estudo do assunto, faremos pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, e o 

trabalho far-se-á dividido em cinco capítulos. 
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No primeiro, analisaremos o conceito de Internet, demonstrando-se brevemente 

suas origens e desenvolvimento. Estudaremos ainda o conceito de comércio eletrônico, bem 

como o de suas modalidades, a saber a direta e a indireta. 

No segundo capítulo, passaremos ao estudo das regras matrizes de incidência do 

ICMS, do ISS e do II, analisando cada um de seus elementos típicos (conceitos de 

mercadoria, de estabelecimento, de circulação de mercadorias, de serviços, de produtos e de 

importação) e estudando a possibilidade, ou não, com base na legislação atual, de tributar o 

comércio eletrônico direto, levando em consideração os conceitos de site, de serviços de 

telecomunicação, de serviço de comunicação, de provedor de Internet, de serviço de valor 

adicionado, de download, etc. 

No terceiro capítulo, procederemos ao estudo sobre os desafios a serem 

enfrentados pela fiscalização tributária em face do crescente comércio eletrônico, analisando 

o contraponto entre o direito fundamental ao sigilo das comunicações/dados e o poder-dever 

do Fisco em realizar a fiscalização do recolhimento dos tributos. 

Já no quarto capítulo, examinaremos a aplicação da The Bit Tax Theory como 

alternativa à tributação do comércio eletrônico. Faremos, outrossim, sugestão de outras saídas 

tendo em vista garantir a arrecadação tributária no e-commerce. 
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2 A INTERNET 

 

2.1 Conceito  

 

 A Internet, simplisticamente, pode ser considerada como a rede das redes, por 

cujo intermédio redes menores são interligadas com outras do mundo inteiro, possibilitando a 

interconexão entre os pontos mais longínquos do globo terrestre.  (AMARAL, KAWASAKI, 

2001, p. 297).  

De acordo, ainda, com esses mesmos autores: 

 

A Internet pode ser definida como uma rede de várias redes que utilizam uma 

mesma linguagem (TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol) e que 

são conectadas por pontes (infovias) e que dividem espaços com nomes e endereços 

comum (AMARAL, KAWASAKI, 2001, p. 297). 
 

O conceito legal de Internet, por sua vez, pode ser inteligido da Portaria nº 

148/95, exarada pelo Ministério das Comunicações, que aprovou a Norma nº 4/95, a qual, no 

ponto 3, relativo às definições, a), delimita-o como “nome genérico que designa o conjunto de 

redes, os meios de transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos 

necessários à comunicação entre computadores, bem como o ‘software’ e os dados contidos 

nesses computadores.” 

Diante do exposto, é possível, de acordo com Castells (2003), afirmar em termos 

comparativos que a Internet hoje equipara-se em importância ao que a energia elétrica 

significou na era da Revolução Industrial ou à magnitude da máquina de imprensa criada por 

Gutemberg, o que tem possibilitado intensas mudanças nas estruturas de uma economia e de 

uma sociedade baseadas em corporações verticais e burocracias centralizadoras. 

 

2.2 Surgimento e evolução 

 

Castells (2003, p. 13) afirma que “as origens da Internet [que se deram nos EUA] 

podem ser encontradas na Arpanet, uma rede de computadores montada pela Advanced 

Research Projects Agency (Arpa), em setembro de 1969.”. 

Era a época da guerra fria, e os Estados Unidos estavam bastante preocupados em 

superar tecnológica e militarmente a extinta URSS, a qual dera considerável demonstração de 

poder em 1957, ao lançar seu primeiro Sputnik (CASTELLS, 2003). 
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De acordo com Paesani (2008, p. 10): 

 

O projeto Arpanet da agência de projetos avançados (Arpa) do Departamento de 

Defesa norte-americano confiou, em 1969, à Rand Corporation a elaboração de um 

sistema de telecomunicações que garantisse que um ataque nuclear russo não 

interrompesse a corrente e comando dos Estados Unidos. 

A solução aventada foi a criação de pequenas redes locais (LAN), posicionadas nos 

lugares estratégicos do país e coligadas por meio de redes de telecomunicação 

geográfica (WAN). Na eventualidade de uma cidade vir a ser destruída por um 

ataque nuclear, essa rede de redes conexas – Internet, isto é, Inter Networking, 

literalmente, coligação entre redes locais distantes, garantiria a comunicação entre 

remanescentes cidades coligadas. 

 

Segundo Castells (2003), em 1975 a Arpanet foi transferida do Information 

Processing Techniques Office (IPTO), um dos departamentos da Arpa, para a Defense 

Communication Agency (DCA), com o escopo de tornar possível a comunicação por 

computador entre os diferentes ramos das forças armadas. 

O mesmo autor ainda assevera: 

 

Em 1978 Cerf, Postel e Crocker, trabalhando na Universidade da Califórnia do Sul, 

dividiram o TCP em duas partes, acrescentando um protocolo intra-rede (IP), o que 

gerou o protocolo TCP/IP, o padrão segundo o qual a internet continua até hoje. 

 

(...) 

 

Em 1983, o Departamento de Defesa, preocupado com possíveis brechas de 

segurança, resolveu criar a MILNET, uma rede independente para usos militares 

específicos. A Arpanet tornou-se a ARPA-INTERNET, e foi dedicada à pesquisa. 

Em 1984, a National Science Fundation (NSF) montou sua própria rede de 

comunicação entre computadores, a NSFNET, e em 1988 começou a usar a ARPA-

INTERNET como seu backbone. 

 

Em 1990, a Arpanet, já tecnologicamente obsoleta, foi retirada de operação. 

 

(...)  

 

Com a tecnologia de redes de computadores no domínio público, e as tecnologias 

plenamente desreguladas, a NSF tratou logo de encaminhar a privatização da 

Internet. (...) Em 1995 a NSFNET foi extinta, abrindo caminho para a operação 

privada da internet (CASTELLS, 2003, p. 14, 15). 
 

No decorrer da década de 1990, foram desenvolvidos os dois maiores sistemas 

operacionais da atualidade: o Linux, surgido a partir dos estudos de Linus Torvalds, jovem 

estudante de apenas 22 anos da Universidade de Helsink; e o Windows 95, elaborado pela 

gigante Microsoft, podendo hoje ser considerado o sistema operacional mais difundido no 

mundo, contando com inúmeras versões atualizadas ao longo dos anos (Windows 98, 

Windows XP, Windows Vista, etc.). 
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Castells (2003) aduz que foi a partir do desenvolvimento da “www”, decorrente 

dos trabalhos de Berners-Lee, que a Internet pode ganhar amplitude mundial. 

Segundo o mesmo autor, “Ele [Berners-Lee] definiu e implementou o software 

que permitiria obter e acrescentar informação de e para qualquer computador conectado 

através da Internet: HTTP, MTML e URI (mais tarde chamado URL).” (CASTELLS, 2003, p. 

18). 

Após esses estudos, foi possível o surgimento do Netscape Navigator, o primeiro 

navegador comercial do mundo, em 1994, seguido pelo Internet Explorer, da Microsoft, 

lançado em 1995. 

Apesar da ligação entre o surgimento da Internet com a história militar, não fora 

interesses de guerra o propósito principal do desenvolvimento da rede, mas sim o interesse 

pelo desenvolvimento da tecnologia da computação. Nessa esteira, Castells (2003, p. 19, 20): 

 

A Arpanet teve origem no Departamento de Defesa dos EUA, mas suas aplicações 

militares foram secundárias no projeto. O principal interesse do IPTO era financiar a 

ciência da computação nos Estados Unidos e deixar que os cientistas fizessem seu 

trabalho, esperando que algo interessante surgisse. 

 

(...) 

 

A intenção explícita era otimizar o uso de recursos computacionais caros mediante 

compartilhamento de tempo on-line entre centros de computação. 

 

(...) 

 

Ao que tudo indica, o IPTO foi usado por cientistas da computação situados na 

vanguarda de um novo campo (interconexão de computadores) para financiar a 

ciência dos computadores por todo o sistema universitário de pesquisa (...) 

 

(...)  

 

[Portanto, é possível afirmar que a Internet] foi prefigurada, deliberadamente 

projetada e subsequentemente administrada por um grupo determinado de cientistas 

da computação que compartilhavam uma missão que pouco tinha a ver com 

estratégia militar. 

 

Com o mesmo entendimento, Finkelstein (2011, p. 23) leciona que  

 

Nos meios acadêmicos, porém, acredita-se que a Internet surgiu com o objetivo de 

pesquisa de um projeto da agência norte-americana Arpa. A conexão teve início ao 

interligarem-se os computadores de quatro universidades [Universidade de Los 

Angeles e Santa Bárbara, Universidade de Utah e Instituto de Pesquisa de Stanford]. 

 

No Brasil, Finkelstein (2011) afirma que a Internet iniciou-se a partir de 1989, 

como resultado das novas ideias trazidas dos EUA pelos bolsistas da Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp) em 1988. 
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Até 2008, havia, no Brasil, 41,456 milhões de usuários da Rede Mundial de 

Computadores (PAESANI, 2008). 

No terceiro trimestre de 2011, esse número, levados em consideração qualquer 

ambiente, seja domicílios, trabalho, escolas, etc., saltou para 78,5 milhões de usuários no País 

(IBOPE NILSEN, online). 

 

2.3 Comércio eletrônico 

 

2.3.1 Conceito 

 

Na opinião de Albertin (2004, p. 15), o e-commerce é: 

 

a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente 

eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de 

informação, atendendo aos objetivos de negócio. Os processos podem ser realizados 

de forma completa ou parcial, incluindo as transações negócio-a-negócio, negócio-a-

consumidor e intraorganizacional, numa infraestrutura predominantemente pública 

de fácil e livre acesso e baixo custo. 

 

Na mesma esteira desse entendimento, Castro (online) defende que comércio 

eletrônico “seria o conjunto de operações de compra e venda de mercadorias ou prestações de 

serviços por meio eletrônico ou, em outras palavras, as transações com conteúdo econômico 

realizadas por intermédio de meios digitais.” 

Borges (2001, p. 212), por sua vez, leciona que: 

 

O termo e-commerce vem sendo empregado para designar uma variedade de 

atividades comerciais desenvolvidas através do uso de computadores interligados, 

através da Internet ou de intranets (redes de interconexão de uso reservado), tais 

como a venda on-line de bens e serviços, transferência eletrônica de fundos, troca 

eletrônica de dados entre terceiros ou entre unidades de um mesmo grupo 

empresaria. 

 

É percebível que a prática comercial mediante da utilização de meios virtuais tem 

estreitado os laços entre vendedores e compradores/prestadores de serviço do mundo inteiro, 

os quais, antes, estavam restritos ao comércio com outros de âmbito local. 

O espaço, antes considerado forte entrave, por exemplo, entre a compra por um 

brasileiro de produto fornecido por vendedor situado na Rússia, hoje se amesquinha diante 

das benesses fornecidas pela Internet, que possibilita a comunicação entre os envolvidos na 

relação comercial em tempo real. 
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Pelo sistema de dados fornecido pela conexão virtual, a procura por produtos das 

mais variadas espécies tornou-se mais eficiente, conforme se percebe dos ensinamentos de 

Borenstein, Saloner (online): 

 

(…) on-line classified ads and consumer-to-consumer auctions make it feasible to 

search across many cities, states, and even countries to purchase a unique item that 

the buyer will cherish. The ability of consumers to address queries to these 

electronic databases make it possible to search through millions of listings nearly 

instantaneously to find the items of interest. The main consequence of the increased 

reach is the improvement in matching of buyers and sellers, especially in previously 

very inefficient markets like that for used consumer durables (the market served by 

eBay).
1
 

 

O e-commerce, ganhando cada vez mais espaço com o crescente desenvolvimento 

da Rede Mundial de Computadores, liga-se a transações comerciais envolvedoras de vultosa 

quantidade de divisas, consubstanciando manifestação clara da capacidade contributiva dos 

indivíduos, pressuposto básico à incidência de qualquer tributo. 

Daí surge o interesse ao Direito Tributário, que vê nessa nova forma de comerciar 

verdadeira “mina de ouro”. 

O desenvolvimento do comércio virtual, bem como a preocupação do Estado em 

tributar essa atividade, é apontada, outrossim, por Greco (2000, p. 76): 

 

O crescimento do comércio eletrônico é realidade incontestável. Multiplicam-se as 

possibilidades de realização de operações dos mais diversos tipos, mediante o uso de 

equipamentos eletrônicos. A cada dia, novos serviços ou utilidades vêm sendo 

oferecidos aos usuários de equipamentos de informática, seja no âmbito da Internet, 

seja fora dela. 

Realizar operações com conteúdo econômico, agregando valor no processo de 

circulação de bens e prestações de serviços demonstra a existência de aptidão 

econômica para tanto, que é a base da denominada “capacidade contributiva” que 

informa, em termos gerais, a tributação mediante impostos. Daí o crescimento da 

preocupação com a tributação que deve acompanhar tais tipos de operação. 

 

Dessa feita, é possível afirmar, de um modo geral, que o comércio eletrônico é 

aquele que, em algum momento de sua realização, envolve o uso da Internet, seja para 

estabelecer o contato entre comprador e vendedor/prestador de serviço e formalizar o negócio, 

seja para receber o próprio produto digitalizado/serviço via Rede Mundial de Computadores. 

 

                                                           
1
 Tradução livre: anúncios classificados online e leilões consumidor-a-consumidor fazem possível a pesquisa por 

muitas cidades, estados e até países para a compra de mercadoria ímpar pelo qual o comprador está procurando. 

A capacidade dos consumidores de consultar endereços de banco de dados eletrônicos faz possível a procura por 

milhões de listagens quase instantaneamente para procurar produtos de seu interesse. A principal consequência 

do aumento desse alcance é a melhoria na correspondência entre compradores e vendedores, especialmente em 

mercados anteriormente ineficientes, como o de bens de consumo duráveis (mercado atendido pelo eBay.). 
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2.3.2 Modalidades 

 

O meio virtual, tal qual dito alhures, possibilitou nova prática de transações 

comerciais, que em tempos outros só ocorria ou com a presença física dos envolvidos na 

relação comercial ou, quando muito, por carta, catálogos, etc. 

Carvalho (online), nesse diapasão, ensina: 

 

Assim, pode ser arriscado um conceito de comércio eletrônico como sendo o 

complexo de transações comerciais e financeiras levadas a efeito por intermédio do 

processamento e da transmissão de informações, aí incluídos textos, sons, imagens, 

sendo que essas informações podem constituir, por si somente, o objeto primacial da 

transação ou apenas acessório desta. 

 

Diante dessa nova realidade, em consonância com o conceito apresentado pelo 

autor acima mencionado, é possível identificar duas formas de comércio eletrônico: aquela em 

que o vendedor e comprador/prestador de serviço comunicam-se por meio virtual, celebram 

contrato, e o produto, materializado, é entregue pelo primeiro ao segundo, ou o serviço é 

prestado em domicílio ou em estabelecimento comercial próprio; e aquela em que, observado 

o mesmo iter, o produto, desmaterializado, chega virtualmente à casa do comprador, ou o 

serviço é concedido via Internet. 

Na mesma esteira desse entendimento, Greco (2000, p. 77) chama a atenção: 

 

Em primeiro lugar, o termo “comércio” utilizado na expressão “comércio 

eletrônico” é equívoco pois abrange, a rigor, dois tipos distintos de atividade. Uma, 

tipicamente de intermediação comercial, consistente nos negócios jurídicos 

mercantis que tenham por objeto bens corpóreos e que correspondam ao 

impulsionamento de mercadorias em direção ao consumo; outra, de pertinência 

“comercial” (entre aspas) é dúbia por abranger também as prestações de serviço 

realizadas num ambiente eletrônico. 

 

As implicações para o Direito Tributário são extremamente relevantes, partindo-se 

da distinção que por ora se apresenta e que se pretende explorar logo à frente. 

 

2.3.2.1 Comércio Eletrônico Indireto 

 

O comércio eletrônico indireto corresponde àquele em que, fechado o negócio, 

recebe o comprador mercadoria corpórea, expressão esta, como se verá em momento 

oportuno, redundante. 

Nessa modalidade, o meio virtual atua apenas no estreitamento do contato entre 

vendedor e comprador, facilitando as interações/comunicações destes. 



17 
 

 

 

No caso, sendo o negócio concluído, a mercadoria, materializada, chega à casa do 

consumidor, da mesma forma como se a compra houvesse sido realizada na loja da esquina de 

sua residência, a exemplo dos casos em que uma pessoa adquire, por intermédio de um sítio 

eletrônico qualquer, um perfume, um tênis, uma bolsa, etc. 

Em consonância com esse entendimento, Castro (online) pontua: 

 

No fundamental, o comércio eletrônico impróprio ou indireto (de bens tangíveis ou 

corpóreos), com crescimento exponencial no Brasil e no mundo, não apresenta 

dificuldades maiores em termos de tributação. Temos o pedido, a rigor, a própria 

operação de compra e venda, realizada por meio eletrônico (e-mail ou formulário 

eletrônico) como poderia ser feito por carta, fax ou telefone. 

 

Cezaroti (2001, p. 157), outrossim, aponta que “no momento em que ocorre esta 

entrega física da mercadoria, temos a circulação da mercadoria, a mudança de sua 

titularidade, hipótese de incidência do ICMS.”. 

Nesta situação, já corriqueira muito antes da difusão da Internet, nos casos de 

reembolso postal, em que, por exemplo, o cliente, valendo-se de um catálogo, escolhia os 

produtos de sua predileção, e o vendedor enviava a mercadoria por correio, que chegava à 

residência do comprador fisicamente, acreditamos não haver maiores dúvidas quanto à 

incidência do Direito Tributário nos termos da legislação atualmente vigente, porquanto nessa 

modalidade de comércio o meio virtual funciona apenas como facilitador de comunicação, tal 

qual antes funcionava e ainda funciona o telefone, não influenciando nos elementos base da 

relação comercial, a qual, em verdade, dá-se no mundo real, concreto. 

O presente trabalho, assim sendo, focar-se-á na análise do comércio eletrônico 

direto, cujos desafios à ciência tributária serão analisados ao longo do texto. 

 

2.3.2.2 Comércio Eletrônico Direto 

 

O e-commerce direto, por sua vez, corresponde à segunda forma de comércio 

eletrônico apontada, a saber aquela em que há a entrega de bem digital/virtualizado ao 

consumidor, fato que tem desafiado os cânones do atual Direito Tributário, por se mostrar 

arredio à legislação vigente, tal qual muitas vezes se demonstram as inovações tecnológicas. 

Essa entrega, conforme se sabe, é feita por meio de download, sendo de suma 

importância para a compreensão do assunto o entendimento sobre o significado dessa palavra, 

que terá implicações importantes na ciência jurídica tributária. 

Machado (2001, p. 91), assevera que: 
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A palavra down quer dizer abaixar, e a palavra load, entre outras coisas, quer dizer 

carga ou carregamento. Pode-se, pois, traduzir a palavra download por descarga, ou 

descarregamento. Tal significado não é muito diferente daquele com o qual a palavra 

download tem sido utilizada na linguagem da informática. Nesta, significa uma 

forma especial de descarga, ou descarregamento dos bens denominados software. 

 

Já Melo (2001, p. 245), a seu turno, esclarece:  

 

Donwload significa transportar arquivos da internet para outro computador, ou 

transferir dados de um micro a outro micro, como é o caso de fornecimento de 

produtos, bens e serviços de diversificada natureza (passagens aéreas, publicidades, 

leilões, banco eletrônico, consultorias, filmes, revistas). 

 

É possível perceber que, nessa modalidade de comércio eletrônico, há completa 

virtualização das operações realizadas. Todas as fases procedem-se por meios virtuais, desde 

o contato entre os envolvidos na relação até a entrega do bem mercanciado, diferentemente do 

que ocorre no comércio eletrônico indireto, em que meios digital e real convivem e se 

complementam. 

Podem ser citados como exemplos de ocorrência dessa modalidade comercial a 

compra de músicas online, de softwares, de e-books, os chamados livros eletrônicos, etc. 

Carvalho (online), em consonância com esse entendimento, pontua que “a) 

comércio direto - é aquele em que o pedido, o pagamento e o envio de bens intangíveis ou de 

serviços realiza-se integralmente por meio da web, a exemplo do que ocorre com a venda dos 

softwares ou da prestação de consultoria;”. 

Expostos esses conceitos básicos, passaremos à análise no capítulo seguinte dos 

principais tributos incidentes sobre o consumo, a saber: o ICMS, o ISS e o II, procedendo ao 

estudo da Regra Matriz de Incidência de cada um nos pontos que mais interessam. Traremos 

ainda à lúmen o exame da tensão existente entre as características marcantes do comércio 

eletrônico direto e a legislação tributária sobre o consumo vigente. 
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3 TRIBUTOS SOBRE O CONSUMO 

 

3.1 ICMS 

 

O ICMS, tributo eminentemente fiscal, de competência estadual, propiciando ao 

Fisco grande arrecadação, tem previsão constitucional no art. 155, II, abaixo colacionado, 

substituindo, a partir do advento da CF/88, o antigo ICM, criado em 1966: 

 
Art. 155 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

 

(...)  

 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 

prestações se iniciem no exterior. 

 

O regramento dessa exação, no âmbito federal, foi realizada pela Lei 

Complementar 87/96. 

O presente trabalho dedica-se, no caso do ICMS, apenas às hipóteses de 

incidência relativas às operações que envolvam a circulação de mercadorias e os serviços de 

comunicação, já que a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal não 

guarda relações com o comércio eletrônico. 

 

3.1.1 Regra Matriz de Incidência – ICMS 

 

Segundo Carvalho (2011, p. 422), fazendo estudo da Regra Matriz do ICM, tem-

se, para a esta exação, a seguinte “Hipótese: realizar operações relativas à circulação de 

mercadorias, dentro dos limites geográficos do estado, reputando-se acontecido o evento no 

instante em que as mercadorias deixarem o estabelecimento.”. 

Dessa forma, o critério material, ainda de acordo com o mesmo autor, poderia ser 

apontado como “realizar operações relativas à circulação de mercadorias” (CARVALHO, 

2011, p. 422). 

Acrescentemos ainda ao referido critério, a partir da Regra Matriz de Incidência, 

“prestar serviços de comunicação”, no âmbito do qual posteriormente analisaremos a 

possibilidade de incidência do ICMS sobre a atividade dos provedores de acesso à Internet. 

O critério temporal, por sua vez, é concretizado no momento em que as referidas 

mercadorias saíssem do estabelecimento do vendedor (CARVALHO, 2011). 
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Já o critério espacial faz referência a qualquer lugar do território do Estado 

responsável pela edição da lei (CARVALHO, 2011). 

Só para fazer menção, já que não tão importante à análise que se pretende no 

presente trabalho, temos, no critério pessoal, o Estado como sujeito ativo e aquele que 

realizou a circulação da mercadoria como sujeito passivo. O critério quantitativo, por último, 

relaciona a base de cálculo com o valor da operação de circulação da mercadoria, tendo como 

alíquota um percentual fixo, a saber 17% (CARVALHO, 2011, p. 422). 

 

3.1.1.1 Operações relativas à circulação de mercadorias 

 

3.1.1.1.1 Conceito de mercadoria: posicionamentos contra e a favor da abrangência dos 

“softwares” e dos bens digitais em geral 

 

Greco (2000), analisando o caso específico do software, aponta que o vocábulo 

“mercadoria” pode ser entendido em três sentidos de uso corrente. 

No primeiro deles, o autor afirma que o termo tem ligação com a natureza de 

determinados objetos. Há, nesse caso, a necessidade de se classificar as coisas como móveis 

ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, a fim de se delimitar aquilo que está ou não inserto no 

conceito de mercadoria.  

Aduz o autor que a citada classificação tem como base a doutrina de Gaio, que 

assevera serem bens corpóreos os bens materiais, tangíveis, ao passo que os incorpóreos 

seriam os criados pelo direito, como o usufruto. Conclui pela insuficiência desse critério para 

o entendimento do que seria o software, visto que este não seria material, tangível, nem muito 

menos objeto de criação do direito, porquanto goza de existência própria no mundo virtual, 

correspondendo a “instruções para os computadores”. O autor sugere assim uma terceira 

categoria de bens: os “não-corpóreos”, dentro dos quais estariam inclusos os softwares. 

Já no segundo sentido, “mercadoria” é entendida pelo tipo de atividade exercida 

ou da qualificação subjetiva de alguém Assim, o termo faz referência a tudo o que tivesse 

como desiderato ser objeto da mercancia, ou tudo que fosse comerciado por um comerciante. 

No terceiro sentido, por sua vez, “mercadoria” é tudo aquilo que seja objeto de 

um determinado “mercado”, e, nessa perspectiva, entra no âmbito de abrangência do 

vocábulo mencionado tudo que pudesse ser comercializado, até mesmo bens imóveis, 

cotações, consubstanciando o caráter eminentemente econômico do sentido esposado.  
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Diante dessas perspectivas, Greco (2000, p. 90), analisando a natureza do 

software, propõe ampliação do conceito de bens incorpóreos, para albergar, além dos que 

correspondam a criações do Direito, todos aqueles que simplesmente não sejam materiais, 

tangíveis, conforme se observa: 

 

Ocorre que a definição de bem incorpóreo pode assumir um novo sentido (não o 

clássico) que apontaria na direção de que seriam incorpóreos todos os bens que não 

fossem corpóreos. Ou seja, partindo da premissa de que a noção de bem abrange 

todas as coisas que possam ser objeto de relações jurídicas ou todas aquelas que 

tenham valor para o Direito, alcançaria, todas as “entidades imateriais que existem 

realmente, não sendo produto de qualquer fantasia; vivem fora de nós, mas possuem 

estrutura imaterial”. 

(c) Incorpóreo, então, seria conceito definido pela negativa (= tudo aquilo que não 

fosse corpóreo) independente de ser, ou não, criação do Direito. Nesta acepção, o 

software poderia ser considerado um bem não-corpóreo.  

 

A justificativa para a referida ampliação do conceito apresentado é, segundo o 

mesmo autor, a patente intenção do legislador de 1850, quando da elaboração do Código 

Comercial, que era a de abranger todos os bens existentes à época, fossem eles corpóreos ou 

incorpóreos, pelo que o rol de bens elencados no art. 191 do referido diploma deve ser tido 

como exemplificativo, tendo em vista a permitir a adequação de novas figuras surgidas ao 

longo do tempo no conceito de mercadoria legislado, em consonância com o princípio da 

capacidade contributiva e com os fins sociais da lei: 

 

Desta ótica, o software, embora o dispositivo constitucional tenha se utilizado de um 

conceito de Direito Privado que não pode ter seu alcance e conteúdo alterados pela 

lei tributária, e embora a realidade regulada pelo Código comercial (que é de 1850) 

não conhecesse a figura do software, o seu artigo 191 teria procurado esgotar a 

disciplina do universo possível (à luz dos conhecimentos e padrões da época). 

Portanto, a lei não teria pretendido deixar nenhum objeto de fora de sua abrangência. 

Assim, se a norma regula “tudo”, o surgimento de figuras desconhecidas em certa 

época não faz com que deixem de pertencer ao todo. 
 

(...) 
 

Numa interpretação que prestigie os fins sociais da lei, os princípios constitucionais 

positivos (em especial o da capacidade contributiva) e que leve em conta a evolução 

histórica do fenômeno jurídico, o software, em determinadas situações e 

dependendo das características fáticas de cada caso, pode ser considerado 

abrangido pelo conceito de mercadoria se for objeto de atividade mercantil (= 

exercida no e para o mercado) (GRECO, 2000, p. 93 e p. 95). (grifo no 

original) 
 

Seguindo essa posição, Amaral, Kawasaki (2001, p. 307) assevera, com esteio na 

definição encontrada no Dicionário Aurélio, o qual classifica mercadoria como objeto de 

valor comercial destinado à venda, que “pode-se concluir que os bens intangíveis, como o 
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caso dos softwares adquiridos por intermédio do sistema de download poderiam, em tese, ser 

caracterizados como mercadoria para fins de incidência de um tributo sobre o consumo.”. 

Acompanham esse posicionamento, ainda, Rodrigues (2001), Scaff (2001). 

Há, contudo, quem entenda em sentido oposto. 

O conceito de mercadoria predominante no direito brasileiro é inteligido do 

Código Comercial de 1850, conforme se vê: 

 

Art. 191. O contrato de compra e venda mercantil é perfeito e acabado logo que o 

comprador e o vendedor se acordam na coisa, no preço e nas condições; e desde esse 

momento nenhuma das partes pode arrepender-se sem consentimento da outra, ainda  

que a coisa se não ache entregue nem o preço pago. Fica entendido que nas vendas 

condicionais não se reputa o contrato perfeito senão depois de verificada a condição. 

É unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis ou 

semoventes, para os revender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou 

manufaturados, ou para alugar o seu uso; compreendendo-se na classe dos primeiros 

a moeda metálica e o papel moeda, títulos de fundos públicos, ações de companhias 

e papéis de crédito comerciais, contanto que nas referidas transações o comprador ou 

vendedor seja comerciante. 

 

Tal qual é perceptível, estão inclusos nesse conceito apenas as coisas móveis, 

materiais, tangíveis, assim como, outrossim, salienta Machado (2007, p. 387): 

 

Mercadorias são coisas móveis. São coisas porque bens corpóreos, que valem por si 

e não pelo que representam. Coisas, portanto, em sentido restrito, no qual não se 

incluem os bens tais como os créditos, as ações, o dinheiro, entre outros. E coisas 

móveis porque em nosso sistema jurídico os imóveis recebem disciplinamento legal 

diverso, o que os exclui do conceito de mercadorias. A própria Constituição Federal, 

na partilha das competências impositivas, já determina sejam tratados 

diferentemente os bens imóveis, que não podem receber do legislador, 

complementar ou ordinário, o tratamento jurídico-tributário dispensado às 

mercadorias. 

 

Para o mesmo autor, o fato distintivo caracterizador da mercadoria é o seu 

desiderato, qual seja, ser destinada ao comércio, à mercancia, daí não ser salutar a tributação 

de mercadorias adquiridas pelo empresário para uso pessoal, já que, nesses casos, o escopo 

mencionado não se consubstanciaria. 

Cezaroti (2001, p. 160), outrossim, concorda com o entendimento de que bens 

digitais não se inserem no conceito de mercadoria: 

 

Os produtos digitalizados (livros, softwares, músicas, filmes, textos e diagnósticos) 

podem ter sua propriedade e posse transferida diretamente via Internet, sem que haja 

necessidade de qualquer suporte físico, tais como disquetes, CD-ROMS ou 

simplesmente papel. Neste caso, existe cessão de uso de um bem imaterial. 

Nestas operações, caso os produtos digitalizados possam ser considerados 

mercadorias, poderemos ter a incidência do ICMS; conduto, não nos parece que esta 

seja a melhor interpretação. 

 



23 
 

 

 

Abrão (2001) entende que “de acordo com os dispositivos legais (...) pode-se 

afirmar que o software, em determinadas circunstâncias, e na dependência da concretude do 

caso real, afigura-se inapto ao conceito de mercadoria.”. 

Melo (2001, p. 243), em crítica ao posicionamento de Greco (2000) acima 

explanado, pontua: 

 

A tipificação tributária das atividades pertinentes ao software constitui matéria 

problemática, uma vez que tem se questionado a respeito de sua natureza jurídica. O 

fato de se vislumbrar dois planos distintos (programa do software que o redige – 

“programa fonte” e o próprio software como conjunto de instruções que a máquina 

vai entender e executar – denominado programa objeto) – na doutrina de Marco 

Aurélio Greco – não me parece, com todo respeito ao mestre, que possa implicar a 

caracterização de “mercadoria”.  

 

As mercadorias representam basicamente bens corpóreos da atividade mercantil do 

produtor, industrial ou comerciante, tendo por objeto a distribuição para consumo, 

compreendendo-se no estoque da empresa, distinguindo-se das coisas que tenham 

qualificação diversa, segundo a ciência contábil. O conceito básico de mercadoria – 

para fins tributários – é captado no Código Comercial (art. 191), por força dos arts. 

109 e 110 do CTN, tendo sofrido exclusiva modificação constitucional ao enquadrar 

a energia elétrica em seu âmbito (art. 155, §3º) embora se trate de coisa incorpórea. 

 

É claramente perceptível, assim sendo, que o conceito de bens digitais/virtuais, a 

exemplo das músicas, dos livros eletrônicos (e-books), dos softwares, cujas constituições só 

se verificam no mundo virtual, mostra-se arredio ao enquadramento como mercadoria, 

porquanto referidos bens não são físicos, materiais, de acordo com o conceito de Hilú Neto 

(2001, p. 74): 

 

Bens virtuais são, portanto, todas as utilidades, economicamente avaliáveis, que, 

constituídas em meio eletrônico, são formadas por conjuntos de elementos lógicos 

(zeros e uns), e que podem ser entregues do elaborador ao consumidor mediante 

transferência eletrônica pela Internet (download).  

 

No caso mais específico dos softwares, sobre os quais os debates jurídicos têm 

sido maiores, a definição pode ser encontrada na Lei 9.609/98, que assim versa:  

 

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de 

instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 

qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento 

da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em 

técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. 
 

De nossa posição, acreditamos que o software não possa ser considerado 

mercadoria, porquanto esse conceito basilar à aplicação do ICMS no ordenamento jurídico 

brasileiro foi elaborado pelo legislador na época do Código Comercial, ou seja, em 1850, 

quando não existia ainda o mundo digital. 
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Conforme se sabe, o CTN pontua: 

 

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. 

 

Sendo “mercadoria” um conceito de Direito Privado, não há que se falar em 

ampliação de sua abrangência. 

O artigo logo acima é deveras salutar, já que demonstra claro intuito de proteger 

os cidadãos contra os mandos e desmandos do Estado em matéria tributária, não nos 

parecendo correto ampliar conceito elaborado pelo legislador à época em que não havia ainda 

o mundo virtual. 

A interpretação que por ora fazemos tem esteio em análise sistemática do texto do 

ordenamento jurídico pátrio, pois coaduna-se com a previsão constitucional de competência 

residual da União, insculpida no art. 154, I. 

Afinal, não faria sentido permitir à União instituir novos impostos, caso se 

pudesse fazer a legislação tributária açambarcar novas realidades. 

Os que entendem em sentido contrário privilegiam o princípio da capacidade 

contributiva, ao reverso do da legalidade tributária, conforme se infere de oportuna crítica 

elaborada por Machado (2001, p. 94) ao posicionamento de Greco (2000); 

 

Entretanto, não obstante magistralmente construída, e por isso mesmo capaz de 

impressionar o leitor, a tese de Greco não pode ser aceita, por uma razão 

fundamental: ele privilegia o princípio da capacidade contributiva, em detrimento da 

segurança jurídica, e dos princípios que realizam esse valor essencial da 

humanidade, entre os quais se destaca o princípio da legalidade tributária. 

 

Diante do exposto, com base na doutrina mais difundida, acreditamos que 

“mercadoria” envolve apenas bens corpóreos destinados à mercancia, nos termos da 

legislação comercial de 1850, pelo que os bens digitais, como software, obtidos por meio de 

download, não estão sujeitos à incidência do comércio eletrônico. 

 

3.1.1.1.2 Abrangência do termo “circulação de mercadoria” no ICMS 

 

Faz-se oportuno proceder a algumas explicações, com vistas a delimitar, de modo 

preciso, a incidência desse tributo. Primeiramente, é de suma importância entendermos qual é 

a abrangência do termo “circulação de mercadoria”. 
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Tendo em vista a necessidade dessa compreensão, socorremo-nos do magistério 

de Machado (2007, p. 385): 

 

Operações relativas á circulação de mercadorias são quaisquer atos ou negócios, 

independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam 

circulação de mercadorias, vale dizer, que implicam mudança da propriedade das 

mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor. 
 

Como visto, é imperioso pontuar que, para que haja “circulação de mercadoria”, é 

preciso que ocorra mudança na titularidade do bem; a transferência do objeto mercanciado 

entre estabelecimentos do próprio fornecedor/vendedor não enseja, por exemplo, tributação 

pelo ICMS. Explorando mais ainda essa problemática, em consonância com a ideia acima 

colacionada, afirma o mesmo autor, com esteio na jurisprudência do STJ (Súmula nº 166) e 

do STF: 

 

O Superior Tribunal de Justiça, porém, vem considerando que essas transferências 

não constituem fato gerador, por que não implicam transmissão da propriedade das 

mercadorias. 

 

(...) 

 

Também o Supremo Tribunal Federal manifestou-se já no sentido da não incidência 

do ICMS em transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. 

(MACHADO, 2007, p. 386). 
 

No mesmo sentido, outrossim, Coêlho (2006). 

Essa exigência mina de morte a possibilidade de cobrança do ICMS sobre os 

softwares obtidos via download, entendimento este que pode ser aplicado a outros bens 

digitais, gênero do qual os programas de computadores são espécie. 

A Lei 9.610, que regula questão relativa aos direitos autorais, aponta:  

 

Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 

qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou 

que se invente no futuro, tais como: 

 

(...) 

 

XII – os programas de computador 

 

Ora, se assim o é, a aquisição do software tem caráter de licença, não constituindo 

mudança na propriedade do bem objeto de download. 

Há, contudo, quem discorde, conforme se vê em Greco (2000, p.91/92):  

 

Por derradeiro, afirmar que o software não estaria alcançado por uma tributação que 

atinja mercadorias porque o software não é objeto de venda mas de contratos de 
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cessão de uso, também não é argumento suficiente para eliminar as dúvidas e 

perplexidades. Com efeito, o tantas vezes mencionado artigo 191 do Código 

Comercial (que daria a base semântica do termo “mercadoria” utilizado pela 

Constituição para atribuir a competência tributária do ICMS), prevê que o caráter 

mercantil existe não apenas quando o comerciante realiza uma operação visando 

revender o bem móvel, mas também o faz “para alugar seu uso”. 

 

Rodrigues (2001), em que pese admitir poderem ser os programas de computador 

considerados mercadorias, também opta pelo entendimento de que, no caso, há mero contrato 

de licença entre fornecedor e consumidor, pelo que não há mudança na titularidade do bem, 

não havendo, dessa forma, incidência do ICMS no caso. 

Acompanhando, outrossim, esse entendimento, Cezaroti (2000). 

Diante do exposto, só se pode chegar a uma conclusão: não há que se falar em 

incidência do ICMS no caso, porquanto, mesmo que se considere o software mercadoria, não 

haveria concreção do elemento típico previsto na hipótese de incidência do imposto em 

comento, a saber “circulação da mercadoria”, já que não há mudança de propriedade, mas 

apenas contrato de licença de uso, com duplicação do arquivo baixado. 

Chega-se a essa conclusão, também, no que tange aos outros bens digitais, tais 

quais músicas e livros eletrônicos, pela análise das implicações do download: parece ocorrer 

apenas cópia daquele arquivo, o que se afirma baseado no fato de que o fornecedor não perde 

a propriedade/posse do bem digital baixado, que agora existe em número de tantos downloads 

quanto forem efetuados. 

 

3.1.1.1.3 “Site” como estabelecimento 

 

Salutar se faz o estudo sobre a possibilidade de um site ser considerado 

estabelecimento para fins de tributação pelo ICMS, já que o fato gerador desta exação 

consuma-se “com a saída da mercadoria do estabelecimento”, tal qual visto no tópico 3.1.1.  

O conceito de estabelecimento é inteligido a partir da Lei Complementar 87/96, 

mais conhecida como Lei Kandir, que regulou a matéria em âmbito federal, conforme se vê:  

 

Art. 11. Omissis 

 

(...) 

 

§3º. Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou 

público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas 

exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se 

encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: 
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I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o 

local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria 

ou constatada a prestação; 

 

Nas lições de Greco (2000, p. 139), o site:  

 

Corresponde a um conjunto de instruções executadas por um computador que exibe, 

na tela de quem o acessa, determinadas informações, imagens, etc., bem como, em 

certas hipóteses, permite que o “visitante” colha ou forneça dados, solicite 

providências, busque maiores esclarecimentos, etc. 

 

Segundo o mesmo autor, é necessário perceber que a questão dos sítios 

eletrônicos envolvem quatro aspectos: a do site enquanto software, a do computador que 

hospeda esse site, a pessoa jurídica que dá suporte ao site, colocando-o no ar (provedor de 

hospedagem) e o conteúdo do site (GRECO, 2011). 

Diante dos conceitos acima esposados, há posições divergentes no que tange à 

classificação dos sítios eletrônicos como estabelecimento. 

Cezaroti (2001, p. 163, 164), analisando o caso, afirma que:  

 

A palavra estabelecimento tem origem no latim ‘stabilis’, de tornar estável, durável 

no tempo, dando a idéia de tornar estável um fato ou empreendimento, aplicando 

extensivamente a parte física de uma empresa. 

 

(...)  

 

São características de um estabelecimento permanente a existência de uma 

instalação material, com caráter de permanência, que faça parte da empresa, a qual 

deve exercer a sua atividade nesta instalação ou por meio desta instalação. 

 

(...) 

 

Se o web site é um software que está armazenado em um computador, não pode 

constituir local fixo de um negócio, porque é virtual e não real, ou seja, não 

preenche os requisitos necessários para que constitua um estabelecimento 

permanente, destacadamente por que não tem existência física. 

 

A existência de uma estrutura material concreta, para o autor, como se vê, é ponto 

fundamental à caracterização do estabelecimento, posicionamento este adotado, outrossim, 

pela Convenção Modelo para a Bitributação da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, OCDE:  

 

Article 5. PERMANENT ESTABLISHMENT. 
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1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a 

fixed place of business through wich the business of an enterprise is wholly or partly 

carried on.
2
 

 

Na mesma esteira desse entendimento, encontra-se o magistério de Melo (2001), 

para quem a diversidade de realidades ligadas à questão do site, apontadas por Greco (2000), 

constitui barreira que não possibilita a incursão do conceito de sítio eletrônico no de 

estabelecimento. 

Há quem pense na contramão dessa tese. 

Greco (2000) faz distinção entre o que chama de “sites passivos”, nos quais não 

há realização de operação mercantil, já que destinados apenas a serem visualizados, sem 

interação site/consumidor; e os “sites inteligentes”, que são aqueles capazes de realizar as 

mencionadas operações, captando dados do cliente, fornecendo produtos, tirando dúvidas, etc. 

Segundo este autor, os chamados “sites inteligentes” poderiam ser considerados 

estabelecimentos, já que neles se realiza atividade mercantil, requisito caracterizador, segundo 

entende, de estabelecimento, de acordo com a redação do art. 11, §3º da LC 87/96. 

Parece justo, em verdade, que o site devesse ser considerado estabelecimento para 

fins tributários.  

Entretanto, conforme já aventado, os conceitos de direito privado necessários à 

escorreita intelecção da legislação tributária não podem ser alterados, segundo redação do art. 

110, CTN, pelo que, por coerência, em atenção à força do dispositivo retro citado, filiamo-nos 

ao entendimento segundo o qual atualmente, diante do ordenamento jurídico vigente, os sítios 

eletrônicos não devam ser considerados como estabelecimento. 

Dessa forma, mesmo que se considerem os bens digitais como mercadoria, não 

haverá, ainda, incidência do ICMS, já que o requisito legal “saída da mercadoria do 

estabelecimento” não se encontrará preenchido. 

Ademais, mesmo aqueles que consideram o site estabelecimento, titubeiam no 

momento de precisar sua localização. 

Como saber, em verdade, onde está, precisamente, localizado o site? Seria no 

local em que o sítio eletrônico estaria registrado? Ou melhor seria considerar o local em que 

se encontra o host, computador que lhe dá suporte? Ou ainda, fixar a localização do sítio 

eletrônico no local do estabelecimento físico da empresa dona daquele domínio? 

As perguntas permanecem, até agora, sem respostas convincentes/satisfatórias. 

                                                           
2
 Para os propósitos dessa convenção, o termo “estabelecimento permanente” significa instalação fixa de 

negócios por meio do qual uma empresa pratica completa ou parcialmente suas atividades. 
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3.1.1.2 Prestação de serviços de comunicação 

 

Em congruência com o que se viu na Regra Matriz de Incidência do ICMS, deve 

essa exação ser recolhida por aquele que presta serviço de comunicação. 

Roga-se vênia para analisar a expressão “prestação de serviços de comunicação”, 

a fim de alcançar sua precisa abrangência. 

 

3.1.1.2.1 Comunicação e serviço de comunicação 

 

Diniz (1998, p. 717) entende por comunicação o “processo pelo qual as ideias ou 

sentimentos são transmitidos para outros indivíduos, possibilitando a interação social.”. 

Amaral, Kawasaki (2001, p. 299), com base no Novo Dicionário Aurélio Século 

XXI, sedimentam o entendimento de que comunicação é: 

 

(i) o ato ou efeito de comunicar; (ii) ato ou efeito de emitir, transmitir e receber 

mensagens por meio de métodos e/ou processos convencionados, que (sic) através 

de linguagem falada ou escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de 

aparelhamento técnico especializado, sonoro e/ou visual; (iii) a ação de utilizar os 

meios necessários para realizar tal comunicação. 

 

De um modo mais geral, comunicação é toda e qualquer forma de transmissão de 

mensagens, seja entre pessoas, seja entre outros animais. 

É preciso, entretanto, atentar para o sentido do vocábulo “comunicação” na 

redação do art. 155, II, Constituição Federal, que, numa vertente jurídica, deve ser 

interpretado dentro da expressão “serviço de comunicação”. 

Nesse contexto, Hugo (2001) afirma que, para se ter comunicação, há necessidade 

de se enviar mensagem, escrita ou falada, por qualquer meio; e de haver, senão reenvio 

efetivo, pelo menos a possibilidade de o outro interlocutor oferecer resposta. Entende o autor 

que a comunicação nesse sentido deve envolver pelo menos duas pessoas. Na mesma toada é 

o magistério de Coêlho (2001). 

Pode-se concluir, dessa forma, que propagandas publicitárias veiculadas em 

outdoors, banners, panfletos e televisão, por exemplo, não constituem comunicação, já que há 

apenas envio de mensagem a destinatários incertos, sem que haja qualquer resposta. 

Na mesma esteira desse entendimento, Angeiras (2001, p. 236), para quem 

“comunicação corresponde, portanto, à transmissão de mensagem, por intermédio de canal 
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próprio, do emissor para o receptor, que possuem um código em comum, permitindo a 

percepção da mensagem transmitida.”. 

  

3.1.1.2.2 Prestação de serviço 

 

O termo “prestação de serviço”, segundo leciona Angeiras (2001, p. 236), consiste 

numa “obrigação de fazer com conteúdo patrimonial, que traz, necessariamente, a nota da 

bilateralidade. (...) corresponde, em síntese, à atividade exercida por alguém (prestador), 

tendente a produzir benefício a outrem (tomador), que paga pelo serviço prestado.”. 

Em seguida, a mesma autora arremata: 

 

Temos que a “prestação de serviço de comunicação” ocorrerá quando alguém 

(prestador de serviço) exercer atividade remunerada com o fim de possibilitar o 

envio de mensagem do emissor (tomador do serviço) ao receptor. Na relação 

comunicacional temos a presença apenas do emissor e receptor. Para que haja 

prestação de serviço, é necessária presença de terceiro(s). 

 

No mesmo sentido, Greco (2000, p. 122): “critério fundamental para a 

identificação do que configura serviço de comunicação é reconhecer que este só diz respeito 

ao fornecimento dos meios para transmissão ou recebimento de mensagens e não ao seu 

próprio conteúdo.”. 

Note-se que, para a existência de prestação do serviço de comunicação, há 

necessidade de existência de, pelo menos, três sujeitos: dois interlocutores, envolvidos com os 

conteúdos das mensagens; e um terceiro, responsável pelo fornecimento, de forma onerosa, do 

meio por cujo intermédio os dois primeiros comunicam-se. 

O ICMS, é importante deixar claro, incide sobre a prestação do serviço de 

comunicação, mas não sobre a comunicação em si, já que seria ilógico ao Estado, além de 

inviável, tributar qualquer tipo de comunicação. 

O que se tributa é a atividade do terceiro, que presta o serviço, possibilitando a 

troca de informação (comunicação) entre os envolvidos. Tributa-se o meio, não o conteúdo 

das mensagens, tese cujo supedâneo pode-se buscar em Machado (2001, p. 86), para quem “a 

comunicação, em si mesma, não é que sofre a incidência do ICMS. Tal incidência é sobre o 

serviço de comunicação.” Em igual sentido, ainda, mostram-se os ensinamentos de Amaral, 

Kawasaki (2001, p.299). 
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3.1.1.2.3 Os provedores de acesso 

 

Esposados os conceitos acima, importante se faz a análise sobre a incidência do 

ICMS na atividade dos provedores de acesso. 

Afinal, os provedores de acesso prestam serviços de comunicação. Estarão suas 

atividades sendo realizadas no âmbito de incidência do ICMS? 

É fato que os provedores de acesso são prestadores de serviços que têm como 

desiderato permitir a conexão de computadores com a Internet. É de se salientar que o 

provedor, na verdade, não dispõe de aparato próprio para, por si só, permitir a comunicação 

entre os interlocutores.  

Esses prestadores de serviço montam sua estrutura a partir de um serviço de 

comunicação preexistente, a saber: o de telefonia, figurando a conexão à Internet como 

verdadeiro plus à atividade telefônica. 

Na comunicação por telefone, é de amplo conhecimento que os interlocutores 

interagem por meio de linguagem falada. Após a prestação do serviço dos provedores de 

acesso, esse mesmo meio possibilita a comunicação não só apenas falada, mas escrita, por 

sinais, etc.  

É bem verdade que a legislação atual não definiu, no âmbito da previsão 

normativa do ICMS, o que seria serviço de comunicação. Há previsão normativa relacionada 

ao serviço de telecomunicações, cuja competência regulamentadora cabe à União: 

 

Art. 21. Compete à União: 

 

(...) 

 

XI – explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços 

de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos 

serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos constitucionais; 

 

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

 

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 

 

A Lei 9.472/97, conhecida como Lei Geral das Telecomunicações, definiu serviço 

de telecomunicações:  

 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a 

oferta de telecomunicação. 

 

§1º Telecomunicação é a transmissão, recepção ou emissão, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 
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símbolos, caracteres, sinais escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza. 

 

No artigo seguinte, a lei define o que seria serviço de valor adicionado, bem como 

deixa bem claro que ele não se trata de serviço de telecomunicações: 

 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de 

telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades 

relacionadas ao acesso armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação 

de informações. 

 

§1º O serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, 

classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe 

dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. 

 

Não se pode olvidar, outrossim, que a Portaria nº 148/95 do Ministério das 

Comunicações, que aprovou a Norma 004/95, cujo objetivo foi o de regulamentar o serviço de 

conexão à Internet, também conceituou “serviço de valor adicionado”:  

 

Norma 004/95. 

 

(...) 

 

3. Definições 

 

Para fins desta Norma são adotadas as definições contidas no Regulamento Geral da 

Lei 4.117, aprovado pelo Decreto 52.026, de 20 de maio de 1963, alterado pelo 

Decreto 97.057, de 10 de novembro de 1988, e ainda as seguintes: 

 

(...) 

 

b) Serviço de Valor Adicionado: serviço que acrescenta a uma rede preexistente de 

um serviço de telecomunicações meios ou recursos que criam novas utilidades 

específicas, ou novas atividades produtivas, relacionadas com o acesso, 

armazenamento, movimentação e recuperação de informações. 

 

As definições, como se percebe, são praticamente idênticas nas palavras e iguais 

no sentido. 

Ora, conforme esposado, o provedor de acesso realiza atividade que, em verdade, 

afigura-se como plus à telefonia, esta sim enquadrada no conceito de serviço de 

telecomunicação, de acordo com a legislação acima colacionada. 

Se assim o é, só se pode concluir que o provedor de acesso, por determinação 

legal, presta serviço de valor adicionado, cujo conceito e abrangência, também por estipulação 

do ordenamento jurídico, encontra-se fora do âmbito da definição de serviços de 

telecomunicações e também do de serviço de comunicação, que nem existente na legislação é. 

No mesmo sentido, Oliveira (apud HUGO, 2001, p. 89): 
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O referido provimento de acesso não pode ser enquadrado, assim, como um serviço 

de comunicação, pois não atende aos requisitos mínimos que, técnica e legalmente, 

são exigidos para tanto, ou seja, o serviço de conexão à Internet não pode executar 

as atividades necessárias e suficientes para resultarem na emissão, na transmissão, 

ou na recepção de sinais de telecomunicação. Nos moldes regulamentares, é um 

serviço de valor adicionado, pois aproveita uma rede de comunicação em 

funcionamento e agrega mecanismos adequados no trato do armazenamento, 

movimentação e recuperação de informações. 

 

Da lição de  Coêlho (2001, p. 104), extrai-se:  

 

Devemos entender que o serviço prestado pelos provedores de acesso à Internet é 

um Serviço de Valor adicionado, não se enquadrando como serviço de 

comunicação, tampouco serviço de telecomunicação. Este serviço apenas oferece 

aos provedores de (sic) Acesso à Internet o suporte necessário para que o Serviço de 

valor Adicionado seja prestado, ou seja, o primeiro é um dos componentes no 

processo de produção do último. 

 

Em igual sentido, Lucca (2001, p. 134), Alves (2001, p. 173), Melo (2001, p. 

238); Amaral, Kawasaki (2001, p. 302), Fernandes (2001, p. 343), Rodrigues (2001, p. 374). 

Na contramão dessa posição, Angeiras (2001) entende que, para conectar-se ao 

provedor, o usuário utiliza-se do serviço de telefonia. Entretanto, para conectar-se à Internet, 

esse mesmo usuário goza do serviço prestado pelo provedor. Há no caso, aponta a autora, 

duas relações comunicacionais: primeiro, entre usuário e provedor, por meio do serviço de 

telefonia; segundo, entre usuário e Internet, via serviço do provedor. 

Logo em seguida, Angeiras (2001) arremata: 

 

O provedor presta os serviços próprios de quem detém os meios técnicos para 

promover o processo comunicacional. Não conseguimos vislumbrar o serviço 

prestado pelo provedor como um mero plus à comunicação instalada entre emissor e 

receptor. A atividade do provedor compõe o processo comunicacional, tendente ao 

ato final: comunicação entre emissor e receptor. 

 

Greco (2000), por sua vez, tem concepção mais ampla do que seja comunicação e 

não vê qualquer problema em se considerar o serviço prestado pelos provedores de acesso 

como serviço de comunicação. Segundo esse autor, o provedor de acesso fornece uma 

“segunda camada” em relação ao serviço de telefonia, que, por sua vez, é a “primeira 

camada”, permitindo ao provedor a troca de mensagens entre os usuários, em clarividente 

exercício da comunicação.  

Pontes (2001) aponta para a possibilidade de incidência do ICMS sobre os 

serviços prestados pelos provedores, já que não vê dificuldade em classificá-los como 

serviços de comunicação. 
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Em que pese a maestria dos ensinamentos desses doutrinadores, basta a simples 

análise dos conceitos esposados pela legislação para que se entenda pela impossibilidade de 

os provedores de acesso prestarem serviços de comunicação. 

Ademais, conforme preceitua o inciso XII, alínea a, art. 21, Constituição Federal, 

os serviços de telecomunicações são explorados mediante autorização, concessão ou 

permissão, o que não ocorre no caso dos provedores de acesso, que não precisam de nenhum 

desses institutos administrativos para funcionar. 

Além disso, como se não bastasse, é importante lembrar que, ao tributar os 

serviços prestados pelo provedor de acesso, estaria o contribuinte sendo tributado duas vezes, 

o que é vedado pela ordem jurídica brasileira. 

Lucca (2001, p. 134) aponta que “o provedor de acesso (...) não presta serviço ou 

oferece serviço de telecomunicação, pois não é concessionário de serviço público, não 

dependendo de autorização, concessão ou permissão do Governo (União), para exercício de 

seu mister.”. 

O mesmo autor ainda afirma que “se fosse cobrado esse imposto na relação 

jurídica usuário e provedor de acesso, estaríamos diante de uma bitributação, o que é 

totalmente vedado pelo Ordenamento Tributário Brasileiro.” (LUCCA, 2001, p. 137), tese 

corroborada por Alves (2001, p. 174). 

O STJ, na súmula 334, acatou o entendimento que pugna por não incidir ICMS na 

atividade dos provedores de acesso, assim como o fez no julgamento do REsp 456.650/PR, 2ª 

T. 

Assim sendo, não visualiza como, diante da legislação atual, podemos tributar a 

atividade dos provedores de acesso pelo ICMS. 

 

3.1.2 Crítica ao posicionamento do STF na tributação dos “softwares de prateleira” 

 

No julgamento do RE 176.626-3/SP, a Primeira Turma do STF assentou o 

entendimento sobre a possibilidade de incidência do ICMS sobre os programas de 

computador comercializados em massa por meio de um corpus mechanicum, mais conhecidos 

como “softwares de prateleira” (off the shelf).  

 

EMENTA 

 

(...) 
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III. Programa de computador (“software”): tratamento tributário: distinção 

necessária.  

 

Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as 

operações de “licenciamento ou cessão do direito de uso de programa de 

computador” – matéria exclusiva da lide -, efetivamente não podem os Estados 

instituir ICMS; dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja 

a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou 

exemplares dos programas de computador produzidos em série e comercializados no 

varejo – como a do chamado “software de prateleira” (off the shelf) – os quais, 

materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do programa, 

constituem mercadorias postas no comércio. 
 

Ousamos discordar do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Conforme aventado neste trabalho, os softwares são bens imateriais, que têm 

utilização concedida por contrato de cessão de uso, fugindo à incidência do ICMS, já que este 

tributo é relacionado com a circulação de mercadorias, cujo conceito abrange apenas bens de 

natureza corpórea. 

Mesmo que o programa de computador seja comercializado por meio de corpo 

mecânico, acredita-se que não deveria haver, ainda assim, incidência do ICMS. 

Ora, ao adquirir um software por meio de um CD-Rom ou disquete, o consumidor 

tem o desiderato de adquirir o programa de computador; o meio físico, na verdade, é apenas 

acessório, cujo valor só é concebível enquanto associado à presença da informação nele 

inserta. 

Tanto assim o é, que, caso sejam deletadas desse corpo mecânico as informações 

nele contidas, o disquete/CD-Rom perderia o interesse do comprador. 

Não faz sentido tributar o software standart somente por que comercializado por 

meio de um suporte, já que este não é o objeto da venda. 

Poderia surgir a ideia de tributar, então, apenas o suporte em separado, sem que 

fosse agregado, à base de cálculo, o valor do programa de computador.  Para tanto, seria o 

preço do software separado do preço do corpus machanicum para fins de incidência da 

exação. 

Mesmo assim, acreditamos que não seria possível.  

O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias; é ela, a mercadoria, o bem 

destinado ao comércio, o bem a que intenta o comprador adquirir. 

Se assim o é, acredita-se que o disquete/CD-Rom, enquanto mero suporte, não 

pode ser considerado mercadoria nesse caso, porque não é o objeto da transação, cujo real 

intento é o de adquirir ao comprador um programa de computador, bem imaterial, fora do 

âmbito de incidência do ICMS. 
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Não é demais lembrar que as transações comerciais que envolvem softwares são 

reguladas pelo direito autoral, dando-se, conforme asseverado, sob a forma de cessão de uso. 

Na mesma esteira desse entendimento, Jardim Neto (2001, p. 286): 

 

Por fim, também não se pode entender que o suporte físico é desmembrável, para 

tributá-lo em separado. Isso porque não é objeto da empresa fabricante do software 

vender esses suportes físicos, mas tão-somente a cessão de direitos de uso de seu 

software. O suporte físico é só o meio de transmissão da cópia do software. A rigor, 

o cessionário até poderia ir à empresa cedente do software e pedir que ele fosse 

diretamente instalado em seu disco rígido. A cessão de uso do software, por outro 

lado, pode ser conferida para ser instalada em um número x de máquinas ou para ser 

utilizada por um número limitado de usuários, instalando-se o  software em diversas 

máquinas através de apenas um suporte físico. A função do suporte físico é apenas 

conferir maior praticidade à operação. 

 

Ademais, caso permaneçam os “softwares de prateleira” sendo tributados, 

enquanto os obtidos via download não, tal qual se pode deduzir do julgado exarado pelo 

Supremo Tribunal Federal, haverá malferimento ao princípio constitucional da isonomia. 

É preciso não olvidar, contudo, que cresce no mercado a comercialização de 

softwares cujo contrato de licença está associado a uma prestação de serviços do licenciante, 

na manutenção/atualização do programa, como no caso dos antivírus. 

Nessas situações, parece-nos que poderia incidir ISS, o que ocorreria sem 

qualquer relação com o licenciamento, mas com a prestação de manutenção/suporte 

técnico/atualização do programa. 

Há outros, a exemplo do “DataJuri”, muito utilizado por diversos escritórios de 

advocacia, que nem licenciamento fazem do programa; este, na verdade, fica inserto na base 

de dados da empresa, que fornece ao cliente uma chave para acessar o sistema, no qual podem 

ser gravadas inúmeras informações referentes a processos. Nesse caso, outrossim, parece-nos 

cabível a cobrança do ISS, mas não de ICMS. 

 

3.2 Imposto sobre Importação - II 

 

3.2.1 Regra Matriz de Incidência 

 

O imposto sobre importação é exação com caráter eminentemente extra fiscal, 

tendo por escopo proteger a indústria nacional frente à concorrência de produtos oriundos do 

exterior, de países mais desenvolvidos, nos quais o processo de produção obedece a regras 



37 
 

 

 

mais eficientes, cujo escopo é baixar os custos e, por conseguinte, aumentar a competitividade 

desses produtos. 

O tributo tem previsão constitucional, conforme se observa: 

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

 

I – importação de produtos estrangeiros 

 

O Código Tributário Nacional, no art. 19, aduz que “o imposto, de competência 

da União, sobre importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes 

no território nacional.”. 

Machado (2007, p. 326) leciona que: 

 

No que diz respeito ao imposto de importação tem-se uma coincidência entre o 

âmbito material de incidência e a própria hipótese de incidência tributária. Com 

efeito, o Decreto-lei n. 37, de 18.11.1966, estabelece que o imposto de importação 

incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato gerador sua entrada no 

território nacional (art. 1º). Estabelece, porém, que, em se tratando de mercadoria 

despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, 

da repartição aduaneira da declaração feita para fins de desembaraço aduaneiro (arts. 

23 e 44).  

 

Poderia, nesse momento, segundo o autor, surgir dúvida no que tange ao momento 

de concreção da hipótese de incidência: se na entrada da mercadoria no território nacional, ou 

se no registro da declaração para desembaraço aduaneiro. 

Logo em seguida, o autor, espancando quaisquer dúvidas a respeito dessa possível 

confusão, conclui: 

 

Não se deve confundir a ocorrência do fato gerador do imposto com a forma pela 

qual tal ocorrência se exterioriza ou é documentada. Não se há de confundir, assim, 

a  entrada do produto estrangeiro no território nacional com o respectivo 

desembaraço aduaneiro. Apenas por questão de ordem prática, para fins de 

determinação da taxa de câmbio a ser utilizada na conversão do valor das 

mercadorias importadas para a moeda nacional, considera-se a data da declaração 

para o desembaraço aduaneiro. (MACHADO, 2007, p. 326). 
 

Feitas as pontuações acima necessárias, pode-se dizer que o critério material da 

Regra Matriz de Incidência, baseado em Carvalho (2011), é resumido por “importar produto 

estrangeiro destinado ao Brasil”. 

Chama-se a atenção para o fato de que a destinação do produto deve ser o Brasil. 

Machado (2007) menciona o caso de navio que atraca em porto brasileiro, com 

produtos estrangeiros não destinados ao Brasil, mas a outro país que se afigura como próximo 
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destino de viagem. Nessa situação, leciona o autor que não ocorre a incidência do II. Assim, 

além de entrar no território nacional, o produto precisa ser destinado a permanecer no país. 

O critério temporal resta atendido no momento em que se consuma essa entrada. 

Já o critério espacial, por sua vez, concretiza-se nas aduanas, local por onde deve 

entrar todo produto/mercadoria oriunda do estrangeiro. 

 

3.2.1.1 Conceito de produto 

 

Na acepção comum, não se vê dificuldade em identificar, por exemplo, produtos 

como bens incorpóreos. 

Ocorre que é de conhecimento amplo que, nos caminhos do Direito, muitas vezes 

os vocábulos ganham sentido diferenciado daquele exprimido pela linguagem comum. 

Resta saber se, também no âmbito da ciência jurídica, o conceito de produto pode 

albergar bens imateriais. 

Lacombe (apud MACHADO, 2001, p. 93), fazendo diferenciação entre produto e 

mercadoria, entende que “produto é, portanto, um bem móvel e corpóreo, enquanto 

mercadoria tem um conceito mais restrito, pois é bem móvel, corpóreo e destinado ao 

comércio.”. 

No mesmo sentido, Lima (apud MACHADO, 2001, p. 93)  que entende ser 

produto gênero do qual mercadoria é espécie. 

Não se poderia deixar de mencionar a lição de Vieira (apud HILÚ NETO, 2001, p. 

77): 

 

“Tenha-se produto no sentido de toda coisa ou toda utilidade que se extraiu outra 

coisa, reduzindo-lhe a quantidade (PEDRO NUNES, JOSÉ NÁUFEL, DE 

PLÁCIDO E SILVA E RUBENS LIMONGI FRANÇA); sem confundi-lo com bem, 

gênero do qual a coisa é uma espécie, mas restringindo a noção às ‘utilidades 

patrimoniais’ (ORLANDO GOMES), ou ‘econômicas’ (PAULO DOURADO DE 

GUSMÃO). Esclareça-se mais, o vocábulo é empregado em sentido estrito, na 

acepção de res dos romanos, a mais comum do Direito, significando ‘objeto material 

ou corpóreo’ (ORLANDO GOMES E DE PLÁCIDO E SILVA)”. (grifos no 

original, sublinhado por Hilú Neto). 
 

Assim sendo, é possível afirmar, com base nos ensinamentos acima esposados, 

que produto, necessariamente, é bem corpóreo, figurando como gênero de mercadoria, que é 

bem corpóreo destinado à mercancia.  
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Repise-se, mais uma vez, a impossibilidade de ampliação do conceito de produto 

pela legislação tributária, vedação que se encontra inserta no já citado art. 110, bem como a 

proibição de analogia, mencionada no art. 108, §1º. 

Se assim o é, não há possibilidade de incidência do II sobre os bens adquiridos via 

download, em face do fato de que estes são indiscutivelmente imateriais, impossibilitando, 

assim, a concreção do critério material da exação, porquanto as disposições normativas 

mencionadas relacionam-se à importação de “produtos”. 

 

3.2.1.2 Conceito de Importação 

 

O termo “importar”, no âmbito do Direito Tributário, envolve a mesma semântica 

existente na linguagem comum, qual seja a de trazer algo estrangeiro para dentro do território 

nacional. 

Para que se tenha importação, é necessário que a coisa seja estrangeira, haja sido 

produzida em território estrangeiro e seja trazida ao território nacional, para aqui permanecer, 

destinada ao consumo ou uso dentro do país. 

Importação é conceito que envolve, necessariamente, a existência de fronteiras, 

marcos divisórios delimitadores de um país. Se comprador e vendedor encontram-se no 

mesmo lado dos limites fronteiriços, não há que se falar em importação. 

Machado (2001, p. 92), corroborando esse posicionamento, entende “por 

importação a entrada de um produto estrangeiro no território nacional. Entrada que por sua 

vez pressupõe a existência de um território limitado, com fronteiras físicas.”. 

O problema exsurge quando se verifica que, no mundo virtual, não existem 

fronteiras. 

Por mais que se possa afirmar que determinado sítio eletrônico tem como 

computador suporte máquina que está em país estrangeiro, não se pode dizer que o próprio 

site no mesmo local também está, já que ele é entidade do mundo virtual, realidade paralela 

na qual o conceito de espaço perde sentido. 

Diante disso, um programa de computador, uma música, um livro virtual que, 

porventura, é obtido via download chega ao consumidor/comprador de forma que não se 

possa falar em importação, pelas próprias características da transação e dos bens envolvidos. 
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Dessa forma, mesmo que se admitisse estarem os bens imateriais insertos no 

conceito de produto, não haveria possibilidade de incidência do II, já que não há como se ter 

em mente, nesses casos, importação. 

Analisando a problemática, Alves (2001, p. 184) aponta no mesmo sentido: 

 

Quando se transfere esta situação para o mundo virtual, percebe-se que resta inviável 

referida cobrança, uma vez que não há como identificar o fato gerador desta 

transação, visto que a relação comercial ocorre unicamente na esfera da rede 

mundial dos computadores. O pedido, compra, pagamento e entrega do produto, por 

mais que tenham sido feitos entre países diferentes, foram realizados on-line dentro 

do ambiente da Internet. 

 

Na página seguinte, o autor conclui: 

 

Não existe lei que preveja a situação acima descrita. São outros os princípios que 

regem as operações on-line. Estamos tratando de relações de nível mundial, onde 

não existem fronteiras, com uma linguagem diferente de tudo o que existiu até hoje. 

(ALVES, 2001, p. 185) 
 

Outra não é a lição de Machado (2001, p. 95), para quem “a operação de 

download configura realidade distinta da importação. Aliás, o próprio argumento da analogia 

reconhece; e, sendo distinta, está fora da definição da hipótese de incidência.”. 

Por todo o exposto, não se visualiza como possa incidir o II nos bens obtidos por 

meio de download. 

Nesta situação, entende-se ser o caso de a União, por meio do exercício de sua 

competência residual, prevista no art. 154, I, uma vez que queira tributar essa nova realidade, 

em cujo bojo manifesta-se claramente o signo presuntivo de capacidade contributiva dos 

envolvidos, criar, por meio de lei complementar, novo imposto. 

 

3.3 ISS 

 

O Imposto sobre serviços, de caráter eminentemente fiscal, figurando como um 

dos grandes responsáveis pela aquisição de receitas dos municípios e substituindo o outrora 

nomeado imposto de indústrias e profissões tem previsão constitucional: 

 

Art. 155. Compete aos municípios instituir impostos sobe: 

 

(...) 

 

III – Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 

lei complementar. 
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O diploma normativo responsável por regular a matéria é a Lei Complementar nº 

116/2003, na qual se encontra a lista de serviços tributados pela exação em comento. 

 

3.3.1 Regra Matriz 

 

Com base em Carvalho (2011, p. 424), pode-se afirmar que o critério material da 

referida exação consiste em “prestar serviços, onde aparece o verbo prestar e o complemento 

serviços.”. 

O critério espacial, segundo o mesmo autor, é concretizado com a prestação do 

serviço em qualquer ponto situado dentro do território do município. 

O temporal, por sua vez, resta atendido no “instante em que o serviço, pronto e 

acabado, é entregue ao tomador.” (CARVALHO, 2011, p. 424). 

 

3.3.1.1 O âmbito de incidência do ISS 

 

De acordo com a redação do art. 155, II, percebe-se que as hipóteses de incidência 

do ISS tem caráter residual em relação às do ICMS. 

Ademais, os serviços tributados pelo ISS são os constantes à lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

Machado (2007, p. 421) ensina que: 

 

O fato gerador do imposto – insista-se nesse ponto – é definido pela lei municipal; 

mas essa definição há de respeitar os limites fixados pela lei complementar, que, por 

seu turno, não pode ultrapassar os limites decorrentes da norma da Constituição que 

atribui competência aos Municípios.  

 

Para o referido autor, a lista de serviços mencionada é taxativa, não podendo, 

pois, ser ampliada. 

Em que pese o entendimento do autor acima mencionado, a jurisprudência mais 

recente do STF já decidiu contraditoriamente que, apesar de a lista ser taxativa, há 

possibilidade de interpretar analogicamente suas disposições, conforme se observa: 

 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR: LISTA DE 

SERVIÇOS: CARÁTER TAXATIVO. LEI COMPLEMENTAR 56, DE 1987: 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A 

FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL: EXCLUSÃO. 

I. - É taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista de serviços 

anexa à lei complementar, embora comportem interpretação ampla os seus tópicos. 

Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Complementar 56/87. 
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II. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

III. - Ilegitimidade da exigência do ISS sobre serviços expressamente excluídos da 

lista anexa à Lei Complementar 56/87. 

IV. - RE conhecido e provido. 

 

Na mesma toada, analisando a incidência do ISS sobre os serviços bancários, o 

STJ, outrossim, recentemente decidiu que a referida lista, a despeito de ser taxativa, admite 

interpretação extensiva, para ampliar sua abrangência a serviços similares aos constantes no 

anexo, conforme se observa: 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. DL 406/1968. LISTA DE 

SERVIÇOS.TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO 

REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 424/STJ. SÚMULA 7/STJ. 

1. Incabível o sobrestamento do feito, pois a matéria versada nos autos refere-se à 

tributação de ISS sobre serviços bancários, e não sobre operações de leasing, matéria 

discutida no REsp 1.060.210/SC ,submetido à sistemática dos recursos especiais 

representativos de controvérsia. 

2. A Lista de Serviços, prevista no Decreto-Lei n.º 406/1968 e na Lei Complementar 

116/2003, é taxativa, para efeito de incidência de ISS sobre serviços bancários, mas 

admite leitura extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos 

expressamente previstos. Tal orientação foi reafirmada no julgamento do 

REsp1.111.234/PR, sob a sistemática do art. 543-C do CPC. Inteligência da Súmula 

424/STJ: "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da 

lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n.56/1987". 

3. O Tribunal de origem, da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, 

entendeu que os serviços são passíveis de incidência do tributo em tela. 

4. Verificar se as atividades descritas nos autos estão enquadradas na Lista de 

Serviços inserta no Decreto-Lei nº 406/68 demanda reexaminar a prova dos autos, o 

que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ: "A pretensão de 

simples reexame de prova não enseja recurso especial". 

5. Agravo regimental não provido. 

 

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE 

DAS CDAS.SÚMULA 07/STJ. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. 

ENQUADRAMENTO.RECURSO REPETITIVO. 

1. Não há violação do art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se 

de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum se 

mostrado suficientemente fundamentado. 

2. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujo pagamento 

antecipado pelo contribuinte não ocorre, aplica-se a regrado art. 173, I, do CTN, em 

relação ao prazo para a constituição do crédito tributário. 

3. A investigação acerca do preenchimento dos requisitos formais da certidão de 

dívida ativa demanda a revisão do substrato fático-probatório contido nos autos, 

providência que não se coaduna com a via eleita. Inteligência da Súmula 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" . 

4. A Lista de Serviços, prevista no Decreto-Lei n.º 406/1968 e na Lei Complementar 

116/2003, é taxativa, para efeito de incidência de ISS sobre serviços bancários, mas 

admite leitura extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços idênticos aos 

expressamente previstos. Precedente: REsp 1.111.234/PR, sob a sistemática do art. 

543-C do CPC. Súmula 424/STJ: "É legítima a incidência de ISS sobre os serviços 

bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987" . 

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a cobrança de ISS, a título de 

serviços listados fora do itens 95 e 96 da referida lista, porquanto não relacionados a 

atividades bancárias. 

6. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte. 
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No estudo do ICMS, vimos que a atividade exercida pelos provedores de acesso 

não configurava serviço de comunicação, mas serviço de valor adicionado, de acordo com o 

art. 61, Lei 9.472/97, conhecida como Lei Geral das Telecomunicações, bem como com a 

Norma 004/95, aprovada pela Portaria 148/95 do Ministério das Comunicações. 

Concluímos que não há como se tributar os provedores de acesso por incidência 

do ICMS. 

Salutar, entretanto, é o questionamento a respeito da possibilidade de tributação 

da atividade exercida por esses provedores pelo ISS. 

Pensa-se que, da mesma forma, não é possível a incidência tributária nesse caso. 

Primeiramente, fácil é constatar que não há qualquer menção aos provedores de 

acesso na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

A despeito do posicionamento do STJ, é preciso não olvidar mais uma vez que o 

art. 108, §1º é muito claro ao não permitir que a analogia em Direito Tributário resulte em 

tributo não devido, demonstrando-se contraditório e ilógico o raciocínio elaborado pelas duas 

cortes superiores acima apontadas. 

Analisando essa questão, Machado (2007, p. 421) escreveu:  

 

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que a lista é taxativa, mas, 

erroneamente, admitiu sua aplicação analógica. Tal como gerador dos tributos em 

geral, também não se pode ampliar o elenco de serviços constantes da questionada 

lista, que tem a mesma natureza de norma definidora do fato gerador do tributo. Não 

bastasse o princípio da legalidade, temos norma expressa no Código Tributário 

Nacional a dizer que “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 

tributo não previsto em lei” (art. 108, §1º). 

 

Segundo Alves (2001), há quem entenda poder o serviço prestado pelos 

provedores de acesso ser inserto nos serviços discriminados no ponto 24 da referida lista, que 

faz menção a “análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza”. 

O mesmo autor, concordando com Machado (2007), também assevera: 

 

Com a devida vênia, este não é o nosso entendimento. Explicamos. A referida lista é 

taxativa, ou seja, somente os serviços lá arrolados estão sujeitos à incidência do ISS. 

Falar o contrário significa dizer que o serviço prestado pelos provedores seria o de 

análises de sistemas e processamento de dados. O que sabemos não ser verdade, 

visto que, como atrás consignamos, a atividade desenvolvida pelos provedores é um 

serviço de valor adicionado aos de telecomunicações. 

Por cautela, desde já, é de se salientar que o art. 108, § 1º do Código Tributário 

Nacional estabelece que: “O emprego da analogia não poderá resultar na exigência 

de tributo não previsto em lei”. (ALVES, 2001, p. 179) 
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No mesmo sentido são as lições de Tavares (2001, p.286). 

Por todo o exposto, parece-nos salutar, mas impossível, diante da legislação 

vigente, a cobrança de ISS dos provedores de acesso que, apesar de realizarem claro serviço, 

não podem ser tributados por essa exação, já que sua atividade não se encontra descrita na 

lista taxativa de serviços no anexo respectivo da Lei Complementar 116/2003. 

Acreditamos que, dessa forma, o posicionamento do STF e do STJ ferem de morte 

o art. 108, § 1º, bem como o próprio princípio da legalidade.  

 

3.2.2 O Serviço de Assistência Remota 

 

Torna-se cada vez mais comum a prestação de serviços por meio da chamada 

“assistência remota”, qual seja aquele em que o prestador de serviços, sem sair de sua 

empresa, tem acesso ao computador do cliente, fazendo reparos, instalando programas, enfim, 

prestando serviços. 

Nesses casos, caberia a cobrança de ISS sobre essa atividade? 

A resposta mais correta seria “depende”. 

O art. 156, II, já colacionado acima, não delimitou onde o ISS é recolhido, no caso 

de o prestador de serviço/seu estabelecimento se encontrar num município, ao passo que o 

cliente está em outro. 

Os conflitos de competência entre os municípios, a fim de dirimir quem seria o 

responsável pelo recolhimento do tributo, não foram previstos na Constituição. O regramento 

dessa questão passou a ter que ser efetuado por meio de Lei Complementar. 

A Lei Complementar 116/2003 assim se posiciona: 

 

Art. 3º. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 

estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do 

prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto 

será devido no local: 

 

(...) 

 

O serviço de assistência remota, assim, segue a regra geral prevista no caput do 

artigo. Uma vez que, de sua empresa, em território nacional, preste o profissional de 

informática reparos no computador de outrem, não há qualquer obstáculo à cobrança do ISS. 

Ocorre que as inovações tecnológicas permitiram a criação de situações que se 

mostram arredias a essa legislação. 
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É possível a prestação de serviço de assistência remota por meio de site ou e-mail, 

por exemplo. Nesses casos, qual seria o estabelecimento do prestador de serviços? 

Foi visto neste trabalho que o site não pode ser considerado estabelecimento, já 

que este pressupõe a existência de um ambiente físico, e as páginas de Internet são 

desmaterializadas. 

Há quem sugira que se entenda pelo estabelecimento do prestador do serviço em 

tela o local onde está o sítio eletrônico registrado:  

 

Assim, parece-nos razoável entender que o estabelecimento prestador, nos serviços 

prestados via Internet, seria aquele estabelecimento físico ao qual estaria afeto o site 

ou e-mail utilizado na referida prestação de serviços. 

Desta forma, o estabelecimento prestador dos serviços poderia ser identificado 

através da verificação do titular do site ou e-mail (meio virtual utilizado), constante 

do registro destes junto ao órgão responsável pela efetivação de tais registros. 

(SILVA, 2001, p. 180). 
 

O critério não nos parece válido, e os argumentos utilizados para adoção deste 

posicionamento são já conhecidos. 

Conforme dito adrede, sítio eletrônico não é estabelecimento, não podendo ter seu 

conceito ampliado ou submetido à interpretação analógica, conforme preceitua os artigos 110 

e 108, § 1º, CTN. 

Mesmo que admitamos a sugestão de Silva (2011), não se resolvem todos os 

problemas, como no caso de o prestador de serviços residir em país estrangeiro, ou sendo 

brasileiro, prestar serviços no exterior por assistência remota. 

No primeiro caso, o Brasil não tem poder para impor suas normas tributárias a 

sujeito pertencente a outro Estado, pelo que é inviável qualquer cobrança de ISS daquele 

prestador de serviços. 

No segundo, temos o problema da bitributação, dependendo do que dispuser a 

legislação do país em que o serviço é prestado, fato que necessitaria de acordo/tratado/norma 

internacional entre os países envolvidos para regular o caso. 

Ao final, torna-se forçoso concluir que, diante da atual legislação tributária, 

somente os serviços de assistência remota em que prestador e consumidor encontrem-se em 

território nacional podem ser tributados sem maiores dificuldades. 
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4 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Outro ponto de relevância importante na análise do comércio eletrônico diz 

respeito à fiscalização tributária. 

Tributos, da dicção do art. 3ª, CTN, são prestações pecuniárias compulsórias, 

decorrentes de lei; o elemento volitivo não integra a formação da relação jurídica tributária, 

pelo que se pode afirmar que o contribuinte paga tributos porque é obrigado, 

independentemente de sua vontade. 

A fiscalização tributária serve, portanto, justamente para verificar o escorreito 

cumprimento da lei que instituiu o tributo, garantindo, assim, receitas para o Estado, já que, 

muitas vezes, os contribuintes, a despeito da exigência normativa, não pagam, de per si, as 

exações devidas. 

Silveira (2001) conceitua a atividade de fiscalização tributária como todos os atos 

tendentes à verificação de ocorrência do fato gerador do tributo, por meio da análise de toda a 

documentação econômico-financeira do contribuinte. 

Os procedimentos fiscalizatórios, por impingirem ao contribuinte um 

constrangimento, turbando-lhe em suas atividades normais, devem-se pautar dentro dos mais 

plenos e rígidos conformes da Lei, tal qual se depreende do art. 194 do CTN. 

A Autoridade Fiscal permanece completamente vinculada ao Termo de 

Fiscalização exarado, que deverá ser o mais preciso possível, a indicar o tributo fiscalizado, 

período de apuração, etc, conforme aponta Machado Segundo (2010, p. 63): 

 

“termo de início de fiscalização”, (...) deve conter a identificação do sujeito passivo, 

o período a ser fiscalizado, o tempo de duração do procedimento de fiscalização, a 

identificação das autoridades fiscalizadoras, etc., delimitando assim as atribuições 

destas e levando a conhecimento do sujeito passivo os limites de sua obrigação de 

tolerar a fiscalização à qual será submetido. Essa minudência do documento que 

formaliza o início do procedimento presta-se para afastar a discricionariedade na 

condução do procedimento fiscal, bem como assegurar o respeito ao princípio da 

impessoalidade, e pode ensejar a nulidade do ato de lançamento eventualmente 

constituído em desconformidade com os limites nele traçados. 

 

No caso do comércio eletrônico direto, é interessante pensarmos no modo como o 

Fisco poderia proceder a essa fiscalização, já que a comunicação toda, bem como a entrega do 

objeto comprado, dar-se-iam por meio virtuais. 

Em tese, poderíamos, após análise superficial do tema, pensar no fornecimento de 

dados pelas operadoras de cartão de crédito, pelas instituições financeiras ou pelos provedores 
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de acesso, intermediários da comunicação/transação comercial, os quais supostamente 

poderiam fornecer as informações de que o Fisco necessita para efetuar a escorreita 

fiscalização. 

Ocorre que a saída não é viável. 

Schoueri (2001) entende que as administradoras de cartão de crédito, assim como 

as instituições financeiras, têm conhecimento apenas do preço pago, sendo de sua completa 

ignorância a questão relativa ao que está sendo pago, se um produto, se um serviço, qual tipo 

de serviço, etc.  

Logo em seguida, o autor conclui: 

 

Logo, sem ter conhecimento suficiente para caracterizar a operação realizada, o 

emissor do cartão de crédito e a instituição financeira não podem vir a ser 

considerados como responsáveis pelos tributos eventualmente incidentes nas 

operações realizas via Internet, e que somente estão sendo pagas por meio destas 

instituições. 

 

Greco (2000) acredita que os provedores de acesso, por sua vez, apesar de lhes ser 

possível acessar o conteúdo das informações, não estão obrigados a fazê-lo, pelo que sua 

atividade diferencia-se das daqueles inseridos no art. 197, CTN. 

Ademais, mesmo que os provedores de acesso fossem obrigados, por lei, a ter 

acesso aos conteúdos das informações trocadas via Internet, o problema não estaria de todo 

superado. 

A fiscalização tributária é atividade estatal que se deve coadunar com os direitos e 

garantias fundamentais insculpidos no texto constitucional, conforme se vê do CTN:  

 

Art. 145. Omissis 

 

(...) 

 

§ 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

A Constituição Federal, versando sobre direitos e garantias individuais, assevera:  

 

Art. 5ª Omissis 

 

(...) 

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 
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(...) 

 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal; 

 

Diante do exposto, cabe indagar se a comunicação via Internet estaria albergada 

pelo sigilo aceitadamente existente sobre as comunicações telefônicas. 

Acreditamos que sim. 

A comunicação por computadores, a não ser por um viés técnico, não se 

diferencia da comunicação telefônica, sobre a qual paira incontroversamente sigilo: 

 

Podemos então dizer que a comunicação realizada entre duas pessoas via Internet 

possui, sem qualquer dúvida, as mesmas características de uma ligação telefônica, 

guardando as diferenças técnicas de cada uma delas. Tanto pelo uso de um telefone, 

como pelo uso da Internet, são efetuadas trocas de informações, configurando-se 

comunicação. (SILVEIRA, 2001, p. 398) 
 

O espírito da norma, é forçoso concluir, deseja proteger não o meio pelo qual se 

desenvolve a comunicação, mas a própria mensagem comunicada em si, independente da 

forma como ela se dê; o resguardo do conteúdo é, pois, o desiderato da norma, o objeto 

jurídico carente de proteção. 

Silveira (2001, p. 401), defendendo o elastério do sigilo das comunicações às 

trocas de mensagens via Internet, aduz: 

 

Não haveria lógica em garantir o sigilo de comunicações telefônicas e não o fazer 

em relação à comunicação feita por meio da Internet. Da mesma forma que existe o 

sigilo das correspondências, existe também a proteção ao conteúdo das trocas de 

informações efetuadas via Internet, sejam elas meras pesquisas, sejam elas 

transações comerciais. 

 

Ademais, a Constituição Federal menciona o termo “dados”, nos quais, pensa-se, 

inserem-se as comunicações por meio da Internet. 

Martins (apud AMARAL, KAWASAKI, 2001, p. 311), lecionando sobre o 

alcance da expressão “sigilo de dados”, afirma que o termo abrange:  

 

todos aqueles que são detidos por terceiros e que não podem ser revelados sem 

autorização do seu real possuidor, que, por seu lado, pode se proteger 

desautorizando sua revelação por parte dos terceiros que o detenham, sejam pessoas 

físicas ou pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público. 

 



49 
 

 

 

Diante do exposto, insta perquirir se poderia o Fisco solicitar dos provedores de 

acesso ou das administradoras de cartão de crédito informações concernentes às atividades 

dos usuários, com base no disposto no art. 145, § 1º da Constituição Federal. 

Há quem entenda que sim. 

Abrão (2001, p. 205), entendendo a Internet como um ambiente público, afirma: 

 

(...) daí por que o sigilo eletrônico, fundamentado pelo pedido feito pela 

administração tributária, não pode encontrar barreira ao conhecimento dos dados 

formadores da rede de comunicação. Não se pode argumentar que estaria em jogo a 

quebra do sigilo telefônico, por se tratar de um serviço de comunicação onde ele 

apenas funciona como ele, para encaminhamento do acesso ao provedor e aos 

demais sites pesquisados, não incidindo a restrição constitucional, que facilitaria o 

informe procurado pela administração tributária. 

 

Em posição diametralmente oposta, Pontes (2001) erige o direito ao sigilo de 

correspondência ao caráter de absoluto, não podendo ser quebrado nem mesmo com 

autorização judicial.  

Os dois posicionamentos acima mencionados parecem-nos, contudo, equivocados. 

Os direitos e garantias fundamentais, porque decorrentes de séculos de lutas 

sociais, bem como por serem de suma importância à proteção da dignidade da pessoa humana, 

devem, ao máximo, ser respeitados; isso, contudo, não implica dizer que são absolutos. 

Não se conhece, em verdade, no direito, qualquer valor ou norma que seja 

absoluta. 

O homem é, por natureza, finito, e todas as suas criações, outrossim, como o 

direito, o são, existindo o absoluto somente como ideia, à que se alcança apenas por meio da 

abstratividade do pensamento. 

Em consonância com o exposto, não se parece aceitável que possa a autoridade 

fiscal fazer verdadeira devassa na vida privada de seus contribuintes, sob a alegativa de 

necessidade de fiscalização, elevando a patamar tal o disposto no art. 145, § 1º, CF/88 que 

agrida os direitos e garantias fundamentais presentes no art. 5º, X e XII, do mesmo diploma 

normativo. 

Da mesma forma, não parece razoável permitir que o direito ao sigilo de 

correspondência tenha caráter absoluto, impedindo completamente ao Fisco de ter, no caso, 

acesso as informações de que precise. 

Diante da tensão entre os dois dispositivos, Martins (2001, p. 61), analisando o 

caso, leciona: 
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Creio que o sigilo de dados deve ser preservado por todos aqueles que detêm 

informações de terceiros, sendo cláusula pétrea da Constituição Federal. 

Pergunta-se, entretanto, se o provedor de acesso à internet pode fornecer dados 

relativos ao contribuinte. 

Entendo que a restrição é a mesma, visto que, no máximo, terá o provedor de acesso 

as informações que lhe foram passadas ou obteve diretamente para a autorização do 

uso de seus serviços. E tais informações são sigilosas e de uso exclusivo do 

provedor, só podendo ser prestadas à Receita Federal com autorização judicial. 

 

Percebe-se que a saída é a melhor possível, por que aplica o princípio da 

proporcionalidade de forma magistral à tensão existente entre a necessidade de fiscalização e 

a proteção dos direitos e garantias fundamentais. 

É transferida ao poder judiciário, que, pelo menos em tese, age sempre 

imparcialmente, a responsabilidade de analisar/acautelar/adequar o afã fiscalizatório em que 

poderia incorrer a autoridade administrativa, malferindo de morte os direitos e garantias dos 

cidadãos ao submeter os contribuintes a situações de turbação sem limites. 

Ainda sobre a necessidade de autorização judicial, Bastos (2001, p. 79) afirma: 

 

Diante do exposto, fica evidente que a autoridade tributária brasileira, ao solicitar do 

provedor de acesso à internet, bem como a um provedor de hospedagem do site, 

dados relativos ao contribuinte, está ferindo o disposto no inc. XII do art. 5º da Lei 

maior. Cumpre ressaltar que a quebra do sigilo de dados só é admitida por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal. 

 

Na mesma esteira, ainda, a doutrina majoritária, de quem são exemplos 

Scartezzini (2001), Alves (2001); Amaral, Kawasaki (2001), Costa (2001), Fernandes (2001), 

Rodrigues (2001) e Scaff (2001). 
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5 ALTERNATIVA PARA A TRIBUTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

DIRETO: THE BIT TAX THEORY. 

 

A Teoria da Taxação do Bit (Bit Tax Theory), elaborada por Arthur Cordell, Luc 

Soete e Karin Kamp, surge como suposta saída aos estados, a fim de se possibilitar a 

tributação do e-commerce. 

A teoria aponta para a grande perda que os estados vêm sofrendo com a prática 

comercial realizada por intermédio de meios eletrônicos, bem como com as que virão sofrer 

com a cada vez maior difusão dessa nova forma de comerciar, impacto deveras prejudicial à 

arrecadação dos entes tributantes. 

A The Bit Tax Theory sugere que as informações trocadas via Internet sejam 

taxadas de acordo com a quantidade de bits enviados; ter-se-ia, dessa forma, o bit como 

unidade de medida à tributação. 

Em trabalho publicado na Universidade de Maastrich, Holanda, SOET e KRAMP 

(online) explicitam: 
 

In other words, a "bit tax" would not be related in any direct way to the actual 

"value" of a communication, rather it would focus on the transmission of 

information. From this perspective it is the number of bits that "count", whether 

transmitted at a constant rate over time as in a telephone communication or in 

packages over the broadband as on Internet. In practical terms a "bit tax" proposal 

would thus involve the introduction of "bit measuring" equipment on all 

communication equipment (similar to the case of electricity meters), thus enabling 

consumers and users the monitoring in volume terms of bits whether they are 

transmitted by line or satellite. It would make no difference if a user accessed an e-

mail message from a friend or a huge financial transaction. The amount paid would 

only be based on the number of bits transmitted.
3
 

 

Com a taxação dos bits, haveria ainda o benefício de se “descongestionar” a rede, 

afirmam. 

A teoria, contudo, tem recebido muitas críticas. 

Poderíamos argumentar que, ao taxar o bit de forma indiscriminada, ou seja, sem 

levar em consideração que tipo de informação estaria sendo compartilhada. 

                                                           
3
 Tradução livre: Em outras palavras, a “taxação do bit” não seria relacionada com nenhuma forma atual 

utilizada para atribuir valor à comunicação, mas se focaria na transmissão da informação. Dessa perspectiva, é o 

número de bits que “conta”, se transmitido a uma taxa constante como na comunicação por telefone ou em 

pacotes na banda larga pela internet. Em termos práticos, a proposta de taxação do bit assim envolveria a 

introdução de um “equipamento medidor de bit” nos equipamentos de comunicação (similar ao caso dos 

medidores de energia elétrica), possibilitando, dessa forma, aos consumidores e usuários o monitoramento em 

termos de volume dos bits, se transmitidos por linha ou satélite. Não faria diferença se o usuário acessasse uma 

mensagem de e-mail de um amigo ou uma grande transação comercial. O montante pago seria baseado apenas 

no número de bits transmitidos. 
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A crítica é deveras pertinente e acena para a possível ocorrência de esdrúxula 

situação: ao fazer o download de uma tele aula de Direito Tributário, por exemplo, o usuário 

seria mais taxado do que caso estivesse baixando um filme pornográfico. 

Ademais, a proposta atenta contra o princípio da capacidade contributiva dos 

contribuintes, delineado no art. 145, § 1º, Constituição Federal, pois não leva em conta a 

situação pessoal do indivíduo que se está comunicando pela Internet, mas apenas a quantidade 

de bits utilizados. 

O problema da teoria exsurge claro: a impossibilidade de se valorar a informação 

que está contida naquele bit. 

Ademais, a taxação do bit significaria grande limite à navegação na Internet, 

comprometendo o estreitamento das relações humanas de um modo geral, bem como a 

difusão do conhecimento. 

Apesar do empenho empregado pelos criadores da teoria, ela não tem sido aceita 

pelas mais diversas comissões mundo a fora sobre taxação do comércio eletrônico.  

Outra saída que se poderia sugerir seria a cobrança de IOF ou de algum outro 

imposto que viesse a ser criado para se taxar as movimentações financeiras decorrentes do uso 

de cartões de crédito na compra de produtos via Internet; tributar-se-ia a movimentação da 

riqueza, em contrapartida ao tráfego de bits. 

O problema nessa hipótese é que, se fosse concretizada, os contribuintes 

buscariam realizar as transações comerciais sem a participação das instituições financeiras, 

por meio, por exemplo, de pagamento direto a um representante do sítio eletrônico em 

determinada região, que lhe forneceria senha de acesso ao download do bem digital desejado. 

Como última sugestão, sem esgotar as possíveis/imagináveis para esta querela, 

seria a ideia de se tributar apenas a renda, já que o IRPF/IRPJ é, com certeza, o tributo com 

base mais assente no princípio da capacidade contributiva.  

Percebemos, contudo, que essa saída, na verdade, não enfrenta de frente o 

problema da tributação dos bens digitais; apenas simplifica a cobrança de impostos, que se 

resumiria à cobrança de um percentual sobre a renda dos contribuintes. 

A viabilidade de tributação dos bens digitais é tema que continua em aberto, 

figurando como grande desafio aos profissionais do Direito e da Informática.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Após análise de tudo que fora exposto, concluímos pela impossibilidade de 

tributação do comércio eletrônico direto com base na legislação atual. 

Ora, no Direito Tributário, o princípio da legalidade é hipertrofiado. A 

interpretação combinada dos art. 108, I, e do art. 110, ambos do CTN, amarra o intérprete de 

forma que ele não poderá, como quiseram alguns autores, usar-se da analogia ou buscar 

alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos de direito privado utilizados, expressa 

ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições Estaduais e pelas Leis 

Orgânicas Municipais e Distrital, de forma a albergar novas situações não previstas pelo 

legislador. Não tem esse intérprete como englobar numa legislação pensada em período pré-

digital situações digitais, virtuais, que trazem consigo gama de conceitos e de formas nunca 

antes vistos. 

Ocorre que, de um modo geral, nosso Sistema Tributário mostra-se propenso a 

tributar o patrimônio, a renda e o consumo dos contribuintes. 

O comércio eletrônico, indubitavelmente, demonstra signo presuntivo da 

capacidade contributiva dos cidadãos, já que envolve quantias vultosas, crescentes a cada ano. 

Pensamos que o comércio eletrônico, entretanto, deveria ser tributado, o que 

poderia ser feito por meio do exercício da competência residual da União para criação de 

impostos por meio de lei complementar, prevista constitucionalmente no art. 154, I.  

A tarefa não é simples, e os juristas muito provavelmente precisarão do apoio de 

experts em informática para dar efetividade a essas normas, principalmente no que se 

relaciona com a fiscalização, já que, apenas prever legalmente novos impostos, sem um 

estudo de como se proceder para efetivamente cobrá-los, pouco resultado trará. Não devemos 

esquecer que pagamos impostos não por que queremos, de um modo geral, mas por que 

somos coagidos a tal. 

O problema é instigante e precisa ser, o quanto antes, solucionado, já que o 

comércio eletrônico direto cresce a passos largos; bens estão a cada dia sendo digitalizados, 

comercializados via download e assim fugindo da tributação estatal, que perde receita com a 

evolução tecnológica. 
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