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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade estudar e identificar as 

perturbações sobrevindas nos critérios material e espacial da regra-matriz de incidência do 

Imposto sobre Serviços, decorrentes da alteração estrutural resultante da incorporação das 

novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) nas transações do comércio 

eletrônico. Os recursos telemáticos não apenas despojaram as transações comerciais do 

contato físico entre os sujeitos envolvidos, mas relativizaram as condições de tempo e 

espaço, inerentes a todos os fatos jurídicos.  

Assim, buscamos examinar simultaneamente, de maneira análoga, a 

problemática da tributação do comércio eletrônico nos Estados, por meio do Direito 

Internacional Tributário, e a realidade vivida pelos Municípios no direito interno 

relativamente à tributação dos serviços afetados pelas mesmas inovações tecnológicas. 

Para tanto, o estudo foi pautado na definição de elementos de conexão, revelados em 

conceitos como “estabelecimento permanente” e “estabelecimento prestador”, para a 

delimitação da competência impositiva relativa aos fatos jurídicos inerentes às transações 

eletrônicas. 

O estudo se inicia na definição dos problemas jurídico-tributários 

inerentes ao comércio eletrônico, fixando seu conceito e analisando suas espécies e 

características específicas, adentrando no estudo do regime jurídico dos bens digitais, 

objeto das transações do comércio eletrônico direto. 

Ainda em estudo preliminar, abordamos aspectos relativos à Federação 

brasileira, definindo a realidade dos Municípios e analisando seu papel na Federação 

brasileira, divisando a composição de suas rendas próprias e a participação efetiva e 

potencial da receita tributária. Esta análise será concomitante àquela da outorga de 

competência impositiva no Brasil, e no direito comparado, finalizando por revisitar os 

temas da partição da competência dos tributos incidentes sobre o consumo e da dicotomia 

“tipo-conceito”. 

Por fim, após a análise destas questões preliminares, e munidos de um 

adequado suporte teórico, adentramos no estudo específico do Imposto sobre Serviços e da 

nova realidade na prestação de serviço advinda da reestruturação das empresas, da 

redistribuição das etapas de trabalho e da relativização da presença física nas relações 
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comerciais, analisando as alterações nos conceitos de “serviço” e “estabelecimento 

prestador” na definição das competências impositivas dos Municípios. 

Ao final, será verificada a possibilidade da aplicação das soluções 

utilizadas no direito internacional e propostas pela doutrina para a concreção do conceito 

de “estabelecimento permanente”, aplicadas àquele de “estabelecimento prestador” no 

direito interno, em especial à configuração de servidores de dados e sites web como 

estabelecimento. Em conclusão, após a proposição de definição para os critérios material e 

espacial das transações no comércio eletrônico, dedicamos um breve estudo da aplicação 

prática dos mecanismos propostos a alguns serviços que sofreram alterações pela 

incorporação dos meios virtuais.  
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ABSTRACT 

This study aims to analyze and identify disturbances that appear on the 

material and spatial criteria of incidence matrix-rule model of the Service Tax, arising from 

structural change resulting from the incorporation of new information and communication 

technologies (ICTs) in electronic trade transactions. The telematic resources not only 

deprived the business transactions of physical contact between the individuals involved, 

but relativized conditions of time and space inherent in all legal facts. 

Therefore, we sought to examine simultaneously, in a similar way, the 

issue of taxation of electronic commerce in the Brazilian States, through the International 

Tax Law, and the reality experienced by Municipalities in the law regarding the taxation of 

services affected by the same technological innovations. Thus, the study was guided by the 

definition of connecting factors, revealed in concepts such as “permanent establishment” 

and “establishment rendering” to delimit the jurisdiction imposing on legal facts inherent 

to electronic transactions. 

The study begins with the definition of legal and tax issues relating to 

electronic commerce, establishing its concept and analyzing its specific types and 

characteristics, studying the legal regime of digital assets, object of direct e-commerce 

transactions. 

Still in the preliminary study, we address aspects of the Brazilian 

Federation, defining the reality of Municipalities and analyzing their role in the Brazilian 

Federation, devising the composition of their own incomes and effective participation and 

potential tax revenue. This analysis is concomitant to that of grant of jurisdiction imposing 

in Brazil, and in comparative law, ending by revisiting the themes of partition within the 

competence of taxes on consumption and the dichotomy “type-concept.” 

Finally, after a preliminary analysis of these issues and based on an 

adequate theoretical support, we studied the specific Services Tax and the new reality in 

the provision of services arising from the restructuring of the companies, the redistribution 

of work steps, and the relativization of physical presence in trade relations, analyzing the 

changes in the concepts of “service” and “establishment rendering” in the definition of the 

powers of Municipalities. 

At the end, we will be investigating the possibility of applying the 

solutions used in the international law and doctrine proposals for the concretion of the 

concept of “permanent establishment”, applied to that of “establishment rendering” under 
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domestic law, in particular the configuration of data servers and websites like setting. In 

conclusion, after the proposal of setting criteria for material and spatial transactions in e-

commerce, we dedicate a brief study of the practical application of the proposed 

mechanisms to some services that were modified by the incorporation of virtual media. 
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INTRODUÇÃO 

No final do século passado, o mundo foi surpreendido com profundas e 

rápidas evoluções na área social e comercial, resultado de um crescente e intenso progresso 

tecnológico nunca experimentado na história da civilização. O desenvolvimento estratégico 

das tecnologias da informação e da comunicação repercutiu por toda a estrutura social, 

comercial e cultural. As riquezas passaram a ser criadas não apenas com base em bens 

materiais, mas também na mente ou no conhecimento, sobrepondo-se a riqueza imaterial 

àquela tradicional, que tinha preferência pela propriedade da terra, do bem imóvel. Surge 

uma “Nova Economia” em que até mesmo a moeda assume a forma eletrônica, 

transferindo-se pelo mundo e sendo monitorada em telas de computador. 1 

As plataformas de tecnologia da informação (TI) das empresas suportam 

os fluxos de comunicação em tempo real, permitindo-lhes criar equipes virtuais que 

compartilham seus melhores profissionais, independentemente de sua localização física, 

alocando as funções conforme seus custos em países com diferentes perfis. Assim, 

buscando a melhor forma de organização, a eficiência da gestão financeira e a 

especialização, a produção concentra-se em países cuja mão-de-obra tem baixo custo, a 

distribuição estabelece-se naqueles em que são praticados baixos impostos, e a pesquisa e 

desenvolvimento alocados em um país que concede subsídios. 2  

A complexidade desta nova forma organizacional das empresas e 

especialmente sua apatridia desafiam e revitalizam discussões sobre conceitos como “local 

da residência”, “fonte de produção” e “estabelecimento permanente”, normalmente 

utilizados para determinar o direito subjetivo de tributar rendas entre países, e hoje 

estudados pelas autoridades fiscais para desestimular grupos especializados em 

planejamento fiscal. 3 

Neste cenário, especialmente na área tributária, a realidade caminha em 

velocidade exponencialmente superior àquela dos ordenamentos jurídicos, exigindo dos 

                                                 
1
 Cf. PINHO, Diva Benevides, Aspectos da Evolução da Ciência Econômica – da Economia da Informação 

às raízes do pensamento econômico, in Manual de Economia, org. PINHO, Diva Benevides e 

VASCONCELOS, Marco Antonio, 5ª ed., São Paulo, Saraiva, pp. 42-43. 
2
 Cf. GAZZO, Massimiliano, Permanent Establishment Through Related Corporations, Bulletin for 

International Taxation. IBFD, Junho/2003, p. 257. 
3
 Cf. Idem, ibidem, p. 257. 
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juristas a busca de soluções entre as normas existentes para os novos conflitos e situações 

que surgem e não foram contemplados pelo legislador.4 

Neste contexto, a Organização para o Comércio e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE vê-se às voltas com milhares de acordos contra bitributação 

elaborados com base em conceitos que têm se demonstrado ultrapassados. Retomou-se a 

discussão em torno do princípio de quem deve tributar – a sede da empresa ou o local onde 

está o ponto de venda da empresa, a residência do consumidor ou o local onde ocorreu o 

consumo, o local onde o software é escrito ou onde está o servidor de dados que lhe serve 

de alojamento, o local do estabelecimento dos consultores ou a sede da empresa que os 

contrata. 

O comércio eletrônico5 ameaça princípios tradicionais, como o Princípio 

de Única Tributação e o Princípio do Benefício, que coloca em discussão o conceito de 

“estabelecimento permanente”, cujo pressuposto é, entre outros requisitos, a existência 

física do mesmo6, levando a OCDE a repensar o conceito, já que com a tecnologia a 

presença física tornou-se irrelevante em muitos casos.7 E os pressupostos que conformam o 

princípio da territorialidade, representados pelos aspectos materiais das situações 

tributáveis, como o local da situação dos bens, o local do exercício de uma atividade e o 

local do estabelecimento permanente, passam por uma “sucessiva desmaterialização”, 

motivo pelo qual deveria ser superada a visão clássica do referido princípio.
8
  

Buscando soluções para as novas realidades, permitiremo-nos cotejar a 

situação internacional com aquela havida entre os entes da Federação brasileira, 

vislumbrando fenômeno semelhante, guardadas as devidas proporções, na tributação do 

consumo interno. Transpondo a problemática internacional para o cenário interno, na 

fixação de conceitos jurídicos como “estabelecimento prestador” para delinear os 

contornos de suas competências impositivas em termos territoriais, gerando guerra fiscal 

entre os municípios, ou na exigência de suporte físico para alterar a natureza jurídica e, 

                                                 
4
 Cf. Apresentação in Internet - O Direito na Era Virtual. SCHOUERI, Luis Eduardo, organizador. 2ª. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 7. 
5
 Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo adverte em seu estudo que a utilização da expressão “comércio eletrônico” 

abrange “todos os casos em que os meios eletrônicos nada mais são que instrumentos de comunicação 

para a concretização de transações tradicionais (quando se reproduzem, embora com novas fórmulas, 

modelos jurídicos do comércio já existente) quanto daqueles em que, por meio da Internet, ocorre a 

própria cessão de bens (como os serviços ou os direitos autoriais.” (g.n.). In Internet - O Direito na Era 

Virtual. SCHOUERI, Luis Eduardo, organizador. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 39. 
6
 Art. 5º da Convenção Modelo da OCDE, In <http://www.oecd.org/dataoecd/14/32/41147804.pdf>. Acesso 

em 24 de abril de 2010. 
7
 Cf. SCHOUERI, Luis Eduardo, Tributação e Cooperação Internacional in Revista Fórum de Direito 

Tributário, nº 7, Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 52. 
8
 Cf. XAVIER, Alberto, Direito Tributário Internacional do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 24. 

http://www.oecd.org/dataoecd/14/32/41147804.pdf
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consequentemente, a tributação do software. Da mesma forma seria possível estendermos o 

sentido e as consequências jurídico-tributárias da globalização dos Estados ao fenômeno da 

metropolização e conurbação das cidades. 

No momento em que se firma a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça relativa ao critério espacial da regra-matriz de incidência do Imposto sobre Serviços 

– ISS e à Lei Complementar nº 116/03 
9
, baseada no conceito de “unidade econômica”, 

assim como nas relações internacionais, as transformações internas protagonizadas pelo 

advento da informática e as novas tecnologias repercutem nas relações sociais, econômicas 

e jurídicas como um todo,10 experimentando hoje os contribuintes serviços prestados em 

“ambientes virtuais”, outros prestados em duas ou mais localidades simultaneamente e, 

ainda, serviços prestados à distância.  

Com o fenômeno da Internet e das transações eletrônicas, as fronteiras 

entre os Estados passaram a ter caráter meramente geográfico, afetando e mitigando a 

soberania de cada um deles, em favor de organismos internacionais que visam a gerir as 

novas relações econômicas no mundo. Na área tributária, as discussões havidas entre os 

organismos especializados e as experiências relativas a tais transformações e às suas 

implicações concentram-se especialmente no aspecto espacial da regra-matriz dos tributos, 

tendo como escopo definir a qual Estado cabe o direito subjetivo de tributar determinados 

fatos jurídicos. Pretende-se então estudar a viabilidade da adoção e a transposição destas 

experiências e estudos do Direito Internacional para a problemática dos entes brasileiros 

relativas ao aspecto espacial da norma tributária referente ao ISS.  

Ou seja, devido à interdependência econômica que há hoje entre os entes 

da Federação (de maneira símile àquela havida entre os Estados no mundo globalizado), os 

Municípios necessitam adotar políticas tributárias adequadas visando à preservação de suas 

bases tributárias, assim como a competitividade entre as empresas, atraindo seus 

investimentos sem descurar, contudo, dos direitos fundamentais de seus contribuintes.  

A situação entre os municípios brasileiros é análoga àquela havida entre 

os Estados, que os levam em uma busca constante de definição de políticas antielisivas e 

                                                 
9
 “De acordo com os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que a municipalidade 

competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento definindo-a como o “local do 

estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se como tal a localidade em que há uma unidade 

econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de sua 

denominação”. Trecho do Acórdão do RE nº 1.195.844, relator Min. Mauro Campbell Marques. 

Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em 16 de fevereiro de 2011.
 

10
 Autores da área rechaçam a utilização da expressão impacto para designar tais alterações, acreditando que 

o termo levaria a uma comparação da tecnologia com um projétil (pedra, obus, míssil?) e a cultura e a 

sociedade como um alvo vivo. Cf. LUCCA, Newton, Direito & Internet, Quartier Latin, 2ª. ed., p. 39. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98439/lei-complementar-116-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98439/lei-complementar-116-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98439/lei-complementar-116-03
http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp
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legislações mais coercitivas, que desincentivem a prática da evasão fiscal, a existência de 

“paraísos fiscais” e lhes garanta o direito subjetivo de tributar. Discussões deste jaez têm se 

intensificado, requisitando do cientista do direito que se debruce sobre cada um destes 

negócios jurídicos, esmiuçando as relações ali contidas e seus aspectos subjacentes, de 

modo que haja a perfeita subsunção do fato jurídico à norma de competência, em todos os 

seus aspectos.  

A importância do estudo dos tributos incidentes sobre o setor de serviços 

se fundamenta não apenas na preponderância de suas receitas na formação do Produto 

Interno Bruto brasileiro e no fato de abranger quase 800 mil empresas11, mas, sobretudo, 

por constituir o Imposto sobre Serviços – ISS a mais importante fonte de receita derivada 

para mais de 5.500 municípios. 

Neste cenário, o atual estudo investiga a conformidade das normas 

adotadas pelos Estados e diretrizes firmadas pelos organismos internacionais para tratados 

de bitributação, assim como o direito positivo, os estudos da doutrina, em especial aqueles 

que definem critérios e elementos de conexão para a delimitação da competência tributária 

no comércio eletrônico, com a situação vivenciada pelos Municípios brasileiros na 

tributação dos serviços.  

Destarte, o objeto específico do presente estudo é o critério espacial da 

regra-matriz do ISS, e os elementos de conexão a ele relativos, e o critério material, no 

qual se analisa as perturbações na regra-matriz dos impostos sobre o consumo, definidas no 

texto constitucional decorrentes das transformações no processo ocupacional relativo às 

prestações de serviços face à (r)evolução tecnológica e comunicacional. Para tanto, 

preliminarmente analisamos a Federação brasileira e a repartição da competência 

tributária, analisando a rigidez de nosso sistema, revisitando temas como a repartição dos 

tributos sobre o consumo na Federação brasileira e a dicotomia “tipos e conceitos” na 

outorga constitucional. Além disto, nosso estudo volta-se ao tema da autonomia municipal, 

focando em aspectos relativos à proliferação de Municípios no Brasil, à situação destes 

entes políticos no cenário brasileiro e à relevância da receita tributária própria na receita 

total.  

                                                 
11

 Cf. Tabela “Receita operacional líquida, valor adicionado, salários, retiradas e outras remunerações, 

pessoal ocupado e número de empresas dos serviços empresariais não financeiros, segundo as atividades - 

Brasil - 2007-2008”. Disponível em : 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/pas2008/tabelas_pdf/tab001.pd

f >. Acesso em 16 de fevereiro de 2011. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/pas2008/tabelas_pdf/tab001.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/comercioeservico/pas/pas2008/tabelas_pdf/tab001.pdf
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Por fim, nossa investigação propõe uma esquematização das situações 

jurídicas possíveis no comércio eletrônico, aplicando a cada uma delas todo o arcabouço 

teórico investigado, propondo a adoção de soluções para a tributação das transações 

eletrônicas. Serão ainda testadas as soluções apresentadas em alguns exemplos de serviços 

que sofreram o impacto das tecnologias da informação e da comunicação. 



 

 

CONCLUSÕES: 

Todas as considerações tecidas neste trabalho permitem chegar às seguintes 

conclusões a respeito do tema da tributação do ISS no comércio eletrônico: 

 

1. Com base nos estudos desenvolvidos, propomos a seguinte estrutura de 

situações possíveis, ínsitas ao comércio eletrônico, a partir das quais tecemos nossas 

conclusões: 

    Coexistência de 

estabelecimentos  

   Circulação de Mercadoria  

 INDIRETO   Critério Material  Estabelecimento virtual 

     

Coexistência de 
estabelecimentos 

   Prestação de Serviço  

COMÉRCIO 

ELETRÔNICO 

   Estabelecimento virtual 

   Prestação Eletrônica de 

Serviço  

Estabelecimento virtual 

     

 DIRETO   Critério Material 

 

 

 

Cessão ou Licenciamento de 
Bens Digitais 

 

 

 
Estabelecimento virtual 

 

 

 

2. Há perfeita subsunção dos fatos jurídicos subjacentes às transações do 

comércio eletrônico indireto aos critérios materiais das normas gerais e abstratas dos 

impostos incidentes sobre o consumo. Tratando-se de compra e venda de mercadoria, 

incidirá, nos termos do art. 155, II da Constituição Federal, o ICMS; caso trate-se da 

prestação de serviços não abrangidos no art. 155, II, incidirá sobre tais operações, nos 

termos do art. 156, III da Carta Magna, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 

2.1. A alteração na forma de contratação é a única repercussão nos fatos 

jurídicos “realizar operação mercantil” e “prestar serviço” no comércio eletrônico indireto. 
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3. Na denominada “prestação eletrônica de serviços”, não ocorre qualquer 

perturbação no critério material da regra-matriz do imposto sobre serviços, já que a 

utilização de meios telemáticos no desenvolvimento do trabalho e a tradição do produto 

final no formato de um arquivo digital não modificam o fato jurídico de prestar serviço. 

 

4. Não incide o ICMS sobre a cessão de uso, ou outros modos de fruição dos 

bens digitais, objeto do comércio eletrônico direto. 

 

5. Admitindo-se a visão que considera como foco na tributação a 

“utilidade”, a ser obtida com a atividade e não com a atividade em si, é possível 

entrevermos prestações de serviço nas operações de cessão de direito e licenciamento de 

uso de bens digitais. Portanto, a noção de prestação de serviço passa a ser entendida como 

um fornecimento de utilidades, ainda que imateriais, abarcando, desta forma, os bens 

digitais. 

 

5.1. Atualmente, a Lei Complementar nº 116/2003 reflete em parte essa 

visão, definindo que os contratos de licença de uso, de cessão de direitos de uso de 

programas de computador e outros que propiciam o fluxo dos bens digitais, assim como as 

atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade 

industrial, artística ou literária a elas relacionadas, estão sujeitos à incidência do ISS. 

 

6. A tributação diferenciada dos bens em função de sua forma, arquivo 

digital (ISS) ou mídia física (ICMS), constitui uma violação ao Princípio da Neutralidade, 

que orienta as operações do comércio eletrônico internacional, garantindo que tais 

operações não sejam tributadas de maneira mais gravosa, nem mais favorável do que 

aquelas realizadas pela forma tradicional de comércio. 

 

7. As modalidades de disponibilização de recursos de TI do cloud 

computing, que envolvem uma grande estrutura de gerenciamento e controle dedicada ao 

fornecimento destas utilidades, constituem-se em prestações de serviços, sobre as quais 

incide o imposto de competência municipal. 
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8. O elemento de conexão “local do estabelecimento prestador” não é o mais 

adequado para a definição da competência tributária sobre os serviços prestados por meios 

eletrônicos na forma direta.  

 

8.1. O elemento de conexão mais adequado para compor o critério espacial 

das transações do comércio eletrônico, em especial na modalidade direta, é aquele da fonte 

dos rendimentos, que considera o local onde os serviços produzem seus resultados e onde 

estão situados os tomadores dos serviços para a definição da competência impositiva. 

 

8.2. A tributação na fonte exige dos Fiscos mecanismos de controle para 

atribuir-lhe efetividade. Seria um destes mecanismos a instituição de um dever 

instrumental às empresas envolvidas na remuneração das operações do comércio 

eletrônico, consistente na declaração mensal de todos os valores repassados aos 

fornecedores de bens e serviços envolvidos em transações eletrônicas. 

 

9. Os servidores de dados, assim como as web pages, podem configurar um 

estabelecimento para fins de atribuição do direito subjetivo de tributar os rendimentos das 

operações do “comércio eletrônico” quando atendam concomitantemente aos seguintes 

requisitos: (i) estar afixados em determinado território, por um período de tempo 

suficiente; (ii) as atividades da empresa sejam total ou prioritariamente desenvolvidas no 

equipamento; (iii) que as atividades desenvolvidas no servidor não se configurem como 

preparatórias ou auxiliares, sendo dispensável a presença de representantes ou agentes da 

empresa operando o equipamento. 

 

10. A web page por meio da qual se desenvolvem as operações de comércio 

eletrônico pode ser considerada um estabelecimento prestador de serviços quando instalada 

em um servidor de dados próprio, locado ou recebido em comodato, operado por pessoal 

próprio, física ou remotamente, e desde que permaneça o equipamento por um período 

superior a 183 dias, para que seja considerado fixo. 

 

10.1. No caso das empresas que atuam no mercado exclusivamente por meio 

de web pages, o estabelecimento se configura naquele endereço físico declarado pelo 

titular do domínio e vinculado ao CNPJ da empresa para o registro do site. 
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