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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo mostrar a evolução do comércio eletrônico no Brasil e no Mundo, enfocando o 
tratamento tributário a que vem sendo submetida esta modalidade de comércio, assim como sua repercussão nas 
receitas dos Estados e do Distrito Federal e as soluções que estão sendo adotadas ou estudadas. 
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INTRODUÇÃO 

O comércio eletrônico se conceitua como o processo de compra, venda e troca de 

produtos, serviços e informação via rede de computadores, principalmente através da 

rede mundial – a Internet, podendo incluir ainda a prestação de serviços ao cliente, a 

colaboração entre parceiros de negócios e a condução de transações eletrônicas 

dentro da organização. As operações podem ser efetuadas entre empresas, ou B2B 

(business-to-business), ou entre empresas e consumidores, chamadas de B2C 

(business-to-consumer). 

As compras realizadas à distância não são propriamente uma novidade - há muito 

tempo as pessoas adquirem bens e serviços utilizando-se do telefone e do serviço dos 

correios e, sob este prisma, a importância da Internet como instrumento de compra e 

venda não assume proporções revolucionárias, se não a de proporcionar algumas 

vantagens como a visualização do produto a ser comprado. A esta modalidade é dado 

o nome de comércio eletrônico indireto, isto é, aquele em que se faz necessário o uso 

de meios convencionais, que não a Internet, para a entrega dos produtos ou dos 

serviços - comumente o serviço dos correios. Por outro lado, há também o chamado 

comércio eletrônico direto, onde o pedido, pagamento e recebimento do bem e/ou 

serviço ocorre totalmente através de uma rede de computadores, sem a intervenção 

ou uso de outros veículos. É o caso, por exemplo, da compra de software de 

informática, que pode ter a sua solicitação, pagamento e recebimento 

eletronicamente, não assumindo dimensão física. Nestas situações, conceitos 

importantes para o universo tributário, como estabelecimento comercial e local da 

operação, tornam-se frágeis e incertos, e porque não dizer, inadequados, para fazer 

referência às peculiaridades do comércio eletrônico. 

É clara a importância que o comércio eletrônico exerce na sociedade moderna. Vários 

conceitos ficaram abalados com a sua expansão. O modelo tradicional de comércio 

calcado na exposição de produtos e formação de estoques poderá ser superado em 

algum tempo, provocando quebra de paradigmas nas esferas econômica, social e 

jurídica. Dentro desta última, uma que já se faz sentir diz respeito à tributação do 

comércio eletrônico. As transações comerciais via Internet inauguram um novo 

conceito: o de bem intangível. Com efeito, a diferença entre os conceitos de bem e 

serviço no nosso sistema tributário é de fundamental importância para regular várias 

situações. Em assim sendo, como caracterizar, por exemplo, um software adquirido 
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via Internet e por ela recebido? Foge do conceito de bem, uma vez que é um produto 

intangível, e foge também do conceito tradicional de serviço. 

Esta definição não se trata apenas de uma divagação filosófica, ensejando várias 

conseqüências práticas. No caso de um produto ser classificado como bem, este 

estará sujeito às regras previstas no GATT – General Agreement on Tariffs and Trade 

– onde é prevista a tributação no caso de importação. Contudo, caso seja definido 

como serviço, deve obedecer às regras do GATS – General Agreement on Trade in 

Services – o qual não prevê tributação na importação. Esta controvérsia está em 

pauta na OMC – Organização Mundial de Comércio – desde 1998, não tendo, até 

então, resultado em nenhuma conclusão a respeito das normas que devem reger o 

comércio eletrônico, se aquelas previstas no GATT ou GATS. Entretanto, há o 

entendimento de que o comércio eletrônico deve ter a mesma tributação que o 

comércio tradicional no que se refere ao imposto sobre vendas e sobre a renda. 

As agências responsáveis pela administração tributária precisam definir regras 

compatíveis com a natureza do comércio eletrônico e responder ao desafio de 

prevenir possíveis perdas de arrecadação. As autoridades reconhecem que o 

comércio eletrônico cria novas formas para a coleta de impostos, sendo preciso alterar 

as leis tributárias e a forma de relacionamento com os contribuintes. O debate destas 

questões tem avançado nos organismos internacionais e ganhou fôlego nos países da 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que 

concentram o maior volume das operações via Internet. A discussão nos países em 

desenvolvimento avançou menos, mas, ainda assim está presente, porque há 

preocupação com os efeitos negativos da perda de arrecadação na venda de bens e 

serviços e nas tarifas alfandegárias. 

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Nos Estados Unidos, as vendas a varejo on-line foram estimadas em US$ 7,8 bilhões 

em 1998, com expansão estimada para US$ 108 bilhões em 2003, o que equivale a 

um crescimento de cerca de 1.300% neste período1.  

                                                
1 ANDRADE, M. I. de T.. Reforma Tributária: Como Tributar o Comércio Eletrônico. Revista Informe-se 
/ Secretaria para Assuntos Fiscais – BNDES- n.º 14 – maio 2000. 
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Na América Latina, em relação às transações entre empresas e consumidores, a 

empresa de consultoria Boston Consulting Group estima em US$ 215 milhões os 

negócios em 2000. Com uma participação acima de 80% do comércio continental, o 

Brasil deve ter gerado US$ 170 milhões em vendas on-line ao consumidor em 2000, 

projetando-se um volume de vendas de US$ 2,64 bilhões em 2003. Por outro lado, o 

Edge Group (firma de consultoria) calcula que as empresas que se dedicam ao 

comércio eletrônico faturaram US$ 200 milhões no Brasil em 1999 e, dentro de três 

anos, estima-se que o movimento anual será da ordem de US$ 4 bilhões. A empresa 

de consultoria norte-americana International Data Corporation estima que o comércio 

eletrônico movimentou US$ 449 milhões no Brasil, em 20002. 

TRIBUTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO EM OUTROS PAÍSES 

Têm sido visíveis a existência de uma tendência de crescimento nas transações 

efetuadas via Internet e, conseqüentemente, a substituição do comércio tradicional 

pelo comércio eletrônico. Esta perspectiva já gera uma questão mundial, 

principalmente nos países integrantes da OCDE: Como tributar o comércio eletrônico? 

Esta preocupação decorre do fato de que tributar o comércio eletrônico se apresenta 

na prática de uma maneira muito mais complexa do que aparenta inicialmente. 

A primeira questão a ser resolvida é determinar se alguns produtos comercializados 

via Internet são bens ou serviços. A Organização Mundial de Comércio (OMC) define 

bem como algo tangível e serviço como produto intangível - que não pode assumir a 

forma física. Esta dificuldade não está presente no comércio eletrônico indireto, uma 

vez que neste caso, a entrega da mercadoria ou a realização do serviço ocorrem de 

maneira idêntica ao do comércio tradicional. 

O Congresso Norte-Americano criou a lei da liberdade tributária na Internet (ITFA), 

proibindo por três anos o estabelecimento de novos impostos sobre a Internet. Há 

uma decisão da Suprema Corte Americana proibindo determinado Estado de tributar 

as vendas para consumidores situados em outro Estado, a qual está relacionada com 

as companhias que efetuam vendas interestaduais através de catálogos. Esta decisão 

tem sido considerada automaticamente aplicável ao comércio via Internet. Em virtude 

                                                
2  Secretaria da Receita Federal. Tributação do Comércio Eletrônico. Site: www.receita.federal.com.br  
extraído em 06/10/2002. 
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deste quadro jurídico desfavorável, a tributação das vendas via Internet está limitada a 

algumas poucas hipóteses. Um dos argumentos que vem sendo utilizado para 

justificar este procedimento nos Estados Unidos é o de que a Internet cria comércio, 

na medida em que certos tipos de transações se tornam mais acessíveis – 

especula-se que o aumento nas compras de livros e CD’s tenha sido provocado pela 

expansão das lojas virtuais. 

Para a União Européia, os bens intangíveis (comuns na Internet) são considerados 

como serviços para efeito de tributação. Diferentemente dos Estados Unidos, os 

Europeus entendem que as transações via Internet devem ser tributadas, apenas com 

a preocupação de que a carga tributária não seja superior à do comércio tradicional. 

Desta forma, o imposto é cobrado com base no valor adicionado, ou seja, em cada 

etapa da cadeia de comercialização, com alíquotas menores, de forma a reduzir os 

efeitos da evasão fiscal, enquanto esta cobrança, no caso dos Estados Unidos, é feita 

apenas no destino. 

Não tributar as operações através do comércio eletrônico, como atualmente acontece 

nos Estados Unidos, resulta em alguns efeitos particulares de distribuição. Quem tem 

acesso à Internet, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, são, 

em geral, pessoas de renda mais alta. A isenção da tributação seria, assim, regressiva 

do ponto de vista distributivo, pois os pobres têm menor acesso a este meio de 

comunicação - o princípio da justiça tributária, portanto, seria afetado. 
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Gráfico 1 – Evolução do Comércio Eletrônico nos Estados Unidos 
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* valores estimados para 2003 e perdas tributárias calculadas sobre o percentual médio de 8,24% 

Fonte: Goolsbee (publicado no Informe BNDES n. º 14, Maio de 2000. Reforma Tributária: Como 
tributar o Comércio Eletrônico) 

 

Vale ressaltar que, com o crescimento das vendas on-line, a isenção tributária dessas 

transações significaria também a erosão de receitas para o Estado, pois 

consumidores deixariam de comprar no comércio tradicional, ou alternativamente, o 

comércio tradicional poderia usar de artifícios para se passar por on-line. 

Inconformada com a prorrogação da lei de liberdade tributária na Internet, a 

Federation of Tax Administration - FTA apelou à Suprema Corte Americana, alegando 

basicamente que a anistia promove a evasão de receita pública e torna desleal a 

concorrência privada. O montante estimado desta perda de receita tributária anual nos 

Estados Unidos está demonstrado no gráfico 1 acima. 

A FTA discorda da moratória fiscal para lojas virtuais, alegando que o varejo físico 

recolhe entre impostos estaduais e municipais uma média de 8,24%. Sustenta que a 

venda e outras transações realizadas na Internet, quando isentas de impostos, podem 



7 

 

promover migração em massa para o comércio on-line, transformando-se em um 

paraíso fiscal. Por outro lado, sustenta que as perdas de receitas fiscais pela Internet 

devem ser compensadas na sobre-taxação do comércio off-line. 

A tributação da renda, dos lucros e dos ganhos de capital é uma importante fonte de 

receita tributária, necessitando ser repensada à luz das novas condições impostas 

pelo comércio eletrônico. Tradicionalmente, os governos adotam a cobrança na 

jurisdição onde a atividade econômica ocorre ou no domicílio da pessoa física ou 

jurídica que auferiu a renda. Para os países da OCDE, há um acordo normatizando 

que o imposto deve ser cobrado no local onde ocorre a atividade econômica, quando é 

reconhecido o local do negócio, sendo que nos casos em que isso não acontece, o 

contribuinte deve recolher o imposto em seu local de domicílio. 

Porém, a expansão do comércio eletrônico dificultou a operacionalidade deste 

princípio, tendo em vista a dificuldade na identificação do local da transação, já que 

este não possui necessariamente um vínculo direto com o local da atividade geradora 

da renda. Há também duas outras dificuldades adicionais: como controlar o valor da 

renda e como evitar a transferência das atividades das empresas multinacionais para 

“paraísos fiscais” ou para países com baixa tributação? 

Para a tributação do consumo entre diferentes Estados, é necessária a definição dos 

aspectos envolvidos na transação comercial e na distribuição da receita do tributo 

entre os participantes da operação. O documento da OCDE, Consumption Tax 

Aspects of Eletronic Commerce3 , estabelece as diretrizes básicas das questões 

relacionadas à tributação do consumo no comércio eletrônico, definindo o lugar onde 

ocorre o consumo como o local de pagamento do tributo, porém, o foco de sua 

atenção é a tributação de serviços, tendo como principal fonte de preocupação os 

serviços sujeitos a entrega eletrônica, em que o lugar de consumo não pode ser 

identificado com precisão. Tal documento destaca a dificuldade de identificação da 

jurisdição de um consumidor virtual nas operações de venda a consumidor. 

No caso de operações de vendas a consumidores, certamente não há uma opção 

simples e que não traga dificuldades. No caso do Estado entender que não deve abrir 

mão do tributo para evitar perdas de arrecadação ou problemas de concorrência com 

                                                
3 Taxação no comércio eletrônico – Francisco Luiz C. Lopreato/ Texto para Discussão. IE/UNICAMP-  
n.º 108, 200 2 
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o produto externo, a recomendação é de que se use o sistema em que é necessário o 

registro do vendedor não residente no Estado onde se encontra o consumidor 

(registration system). 

O grupo de estudo da OCDE reconhece que este mecanismo é pouco eficaz, pois é 

questionável a relevância prática do registro diante da pouca acuidade tecnológica 

existente para a identificação das operações digitais B2C. Mas, o uso de outros 

mecanismos é encarado com ceticismo ainda maior. Além disso, a alternativa de 

adoção de imposto de valor adicionado com taxa zero para essas transações digitais, 

até que seja possível alcançar soluções tecnológicas mais eficientes, é repudiada 

porque poderia gerar uma distorção nas condições de concorrência no mercado, 

discriminando em favor das entregas digitais contra as entregas convencionais. Há 

um reconhecimento de que o problema está longe de ser resolvido de modo adequado 

e que, em curto prazo, a opção do uso do registration system é a mais exeqüível. 

TRIBUTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 

No Brasil, uma pesquisa do IBOPE/JÚPITER Communications diz que o número de 

usuários de Internet já é de 5,8 milhões, podendo chegar a 20 milhões em 4 anos4. Tal 

contingente já está incorrendo em uma enorme desinformação no tocante à tributação 

do comércio eletrônico em relação a vários tributos, uma vez que diversos elementos 

da regra-matriz de incidência tributária se fazem inseguros ou indetermináveis, como, 

por exemplo, o sujeito passivo e, principalmente, o critério espacial. 

Com o advento da grande rede, empresas que ocupam uma simples sala de escritório 

podem, virtualmente, estar realizando operações comerciais em qualquer lugar do 

mundo, a partir de locais escolhidos a dedo para evitar a tributação da melhor forma 

possível, o que coloca em questão o conceito de residência ou do local da matriz da 

empresa, e até mesmo onde determinada empresa existe, e onde pode ser 

encontrada no mundo real. 

Tais fatores geram um impacto muito grande no tocante ao poder jurisdicional dos 

entes públicos em aplicar determinada norma, sanção ou fiscalização tributária. Ao 

mesmo tempo, essa forma de comércio só tende a expandir, representando uma 

                                                
4 Ferreira, Ana Amelia M. B. de Castro. Tributação do Comércio Eletrônico. Extraído do site 
http://www.direitonaweb.adv.br em 30/09/2002. 



9 

 

alavanca sem precedentes na história da humanidade e do capitalismo, que agora 

entra definitivamente numa era sem fronteiras, e não é interessante que a política 

tributária seja um elemento desmotivador do uso desta modalidade de comércio. 

Por outro lado, é necessário que haja a preocupação com a preservação do comércio 

tradicional, o qual é responsável pela geração de milhões de empregos, de forma que 

o imposto não inviabilize suas operações, provocando o seu fim. 

O novo desafio dos tributaristas consiste em elaborar um novo sistema tributário que 

grave o comércio eletrônico de forma justa e que, ao mesmo tempo, consiga manter 

um ambiente fiscal saudável para todos os entes da federação, sem prejudicar o 

avanço apresentado por esta modalidade de comércio nem inviabilizar outras formas 

já existentes. 

Com o advento da Internet, e conseqüentemente do e-commerce, se faz necessário 

uma nova definição do termo “saída de mercadoria” como hipótese de incidência do 

ICMS, dentre outros tributos. De fato, a circulação agora não precisa ser 

necessariamente física, ou seja, como na Internet o espaço é virtual, as mercadorias 

também são virtuais, não se materializam no mundo físico, mas, nem por isso deixam 

de ser mercadorias, muito menos deixam de circular entre vendedores e compradores 

e de haver a devida obrigatoriedade de emissão do documento fiscal apropriado. 

Nos dias de hoje, temos exemplos comuns de operações de comércio eletrônico que 

são abundantes, porém desvinculadas de qualquer meio de tributação, ou tributados 

no máximo pelo ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), tais como 

assinaturas de jornais e revistas, prestação de serviços de consultoria contábil, 

financeira, tributária, de auditoria e de engenharia,  compra e venda on-line de ações 

negociadas em bolsas de valores; download de softwares por meio de websites, etc. 

Um CD ou um livro podem ser um bem físico, mas quando transmitimos pela Internet 

numa compra eletrônica tanto podem continuar a serem entendidos como mercadoria 

(em vista do seu conteúdo), como podem ser considerados como serviços de 

transmissão de dados (pela sua forma). A União Européia, por exemplo, tende a 

considerar os produtos digitalizados como serviços, enquanto que no Brasil a 

tendência do Supremo Tribunal Federal é a de considerar a venda em massa de 

produtos como mercadorias. Tal separação jurídica estaria resolvida com a 
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implantação de um Imposto sobre o Valor Agregado, onde aglutinaria o IPI (Imposto 

Sobre Produtos Industrializados), o ICMS e o ISS. 

No Brasil, a forma eletrônica de comércio não modifica a sua natureza, ou seja, a 

compra e venda de bens e serviços, conforme o Código Tributário Nacional, Lei nº 

5.172/66, dispõe em seu art. 4º, in verbis: 

“Art. 4º  A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 

I – a denominação e demais características formais adotadas por lei; 

II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.” 

As transações entre empresas do mesmo grupo, aquelas as que se aplica à legislação 

dos “preços de transferência” é outra área que deverá ser sensivelmente afetada pelo 

comércio eletrônico, uma vez que o desenvolvimento de intranets traz sérios 

obstáculos para a fiscalização tributária, já que possuem acesso restrito aos seus 

usuários.  Dessa forma, a novidade da Internet, desafia conceitos tradicionais e brinca 

com diversos elementos da regra-matriz de incidência tributária, tais como critério 

espacial (domicílio) e critério material (fonte e classificação da natureza de 

mercadorias, serviços ou rendimentos), sem contar com as repercussões nos preços 

de transferência. 

É bom frisar que, não só os conceitos de mercadorias e serviços sofrem uma incrível 

mutação dentro do mundo virtual que é a Internet, mas também o próprio conceito do 

dinheiro como forma de pagamento das operações concluídas por meio eletrônico 

constituem sérias ameaças para o exercício das funções da administração tributária. 

Corroboramos assim, a disposição anterior de criação do IVA, onde eliminaria esta 

zona de intersecção entre o que é serviço e o que é mercadoria.  

Com a publicação da Lei Complementar nº 105, em 11 de janeiro de 2001, as 

administrações tributárias passaram a ter um instrumento fundamental de forma a 

simplificar o acesso às informações financeiras dos contribuintes. Contudo, como a 

referida lei somente autoriza a utilização deste instrumento nos casos em que o 

exame destas informações sejam considerados indispensáveis e após iniciado o 

procedimento fiscal, ainda resta a dificuldade em identificar as operações realizadas 

através do comércio eletrônico, não sendo um instrumento de fiscalização, apenas um 

meio de prova da realização destas operações. 
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O ICMS E AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS 

Em vista de todos estes conceitos (mercadorias, circulação, serviços e até mesmo 

dinheiro), imprescindíveis para a tributação, surge um problema de crucial importância 

para os Estados no tocante às operações de circulação de mercadorias no comércio 

eletrônico, principalmente nas relações entre empresas e consumidor final. 

A Constituição Federal de 1988, ao tratar das operações interestaduais sob a égide do 

ICMS, dispõe no art. 155, § 2º , VII e VIII, in verbis: 

“ ...................... 

VII – em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços 

a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 

imposto; 

b) a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele; 

VIII – na hipótese da alínea a do inciso anterior, caberá ao Estado da 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e a interestadual; 

...................... ” 

O diferencial de alíquotas tem o propósito de repartir entre Estados produtores e 

Estados consumidores o montante de ICMS devido nas operações e prestações 

interestaduais que destinem bens e serviços a contribuintes, mantendo, porém, toda a 

receita no Estado produtor quando destinados a consumidores finais. Imaginemos 

então uma relação normal de compra e venda entre uma dada empresa e o 

consumidor final, contribuinte de ICMS. Neste tipo de relação, a empresa, ao vender a 

mercadoria, recolhe o respectivo valor do ICMS cobrado no seu Estado (Ex: 18% no 

Estado de São Paulo), sendo que, no caso em tela, toda a circulação ocorreu no 

Estado de São Paulo, e este percebeu o ICMS em seu total. 

Agora imaginemos que uma empresa paulista vende seus produtos para um 

consumidor nordestino contribuinte de ICMS. Neste caso a empresa deve recolher em 

São Paulo, apenas a alíquota interestadual, enquanto a diferença entre esta e a 

alíquota vigente no Estado do destinatário fica com este último. No caso do comércio 

eletrônico na se pode afirmar de maneira irrefutável que há a aplicação da alíquota 



12 

 

interestadua, uma vez que, como a circulação da mercadoria ocorreu no espaço 

virtual, não há como se definir esta operação como interestadual. Portanto, é clara a 

noção de que, com esta nova modalidade de operações de circulação de 

mercadorias, os Estados mais pobres (consumidores) tendem a amargar um prejuízo 

cada dia maior, enquanto que os Estados mais ricos (produtores) acumulam cada vez 

mais receita originária deste novo tipo de operação. Com isso, o intuito Constitucional 

de compensar os Estados consumidores através do estabelecimento da alíquota 

interestadual fica seriamente prejudicado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SOLUÇÕES 

Até o presente momento, apenas o Estado do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal 

constituíram Grupos de Estudos com o fito de analisar tal problema e propor soluções. 

Contudo, tal problema não tem como ser considerado isoladamente e deve ser 

encarado como mais um problema de tributação no espaço virtual, apesar de ser um 

dos principais.  

A solução para este problema merece um grande e aprofundado estudo 

governamental e tende a ser solucionado de duas formas: utilizando uma nova norma 

constitucional que regularize tal situação através de uma ampla reforma tributária, que 

é muito mais complexa, com os seguintes pontos primordiais: 

• Implantação de um Imposto Sobre o Valor Agregado (IVA), de controle federal, 

aglutinando IPI, ICMS e ISS, com precisa e justa repartição da receita entre as 

unidades federadas e municípios; 

• Princípio da tributação no destino do consumo, de forma a evitar erosão de 

receitas para os estados considerados “consumidores”; 

• Previsão de quebra de sigilo bancário nos casos em que os indícios de evasão 

de receita ficarem evidentes, sendo importante instrumento frente às 

dificuldades do controle da administração tributária sobre o comércio 

eletrônico; 

• Vedação expressa da possibilidade de não-incidência tributária nas transações 

virtuais. 
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A segunda solução seria através de acordos interestaduais, em que se estabeleça 

forma de se repartir as receitas tributárias oriundas de operações interestaduais via 

comércio eletrônico. 

A primeira solução, que entendemos ser a ideal, esbarra nos diversos interesses dos 

entes federativos, mais preocupados em defender e até expandir suas receitas do que 

em tentar chegar a um sistema tributário realmente justo. A principal dificuldade da 

sua implementação está em não aumentar a carga tributária, de forma a não onerar 

ainda mais as empresas, e ainda manter a distribuição das receitas sem perdas para 

cada ente federativo. Contudo, o Presidente da República eleito já se predispôs a 

anunciar, em caráter oficial, inclusive em entrevista coletiva no Palácio do Planalto , 

quando da visita ao atual Presidente, a todas as redes de televisão e jornais do país, e 

de outros países, a prioridade que o governo dará quanto à Reforma Tributária 

Já em relação à segunda solução, como exemplo da viabilidade destes acordos, já 

está em vigor desde 20/09/2000, o Convênio ICMS 51/00, que trata da repartição de 

receita entre as unidades federadas nas operações interestaduais com veículos 

automotores em que há faturamento direto a consumidor final, sendo que, por conta 

da previsão do citado acordo, o Estado consumidor não perde receita quando o 

consumidor final adquire veículos através da Internet. Contudo, esta não seria a 

solução mais interessante, corroborando assim com nossa opinião a respeito de uma 

Reforma Tributária, já que o Estado de Minas Gerais já ingressou com uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, de n.º 2747, de 31/10/2002, alegando que fere o 

princípio constitucional de aplicação de alíquota interna prevista no Art. 155, § 2.º, 

inciso VII, bem como a previsão do inciso XII, alínea “g”, onde cabe à Lei 

Complementar dispor sobre substituição tributária. É preciso ressaltar que as vendas 

de veículos necessitam da interveniência de uma concessionária, devido à previsão 

da Lei nº 6.729/79 e também a algumas peculiaridades como a proteção de uma cera 

especial durante o transporte, cuja remoção depende de lavagem especializada para 

a sua remoção, além da dificuldade da entrega do veículo diretamente na residência 

do adquirente devido ao tamanho do veículo transportador. Esta interveniência da 

concessionária é que permitiu a caracterização da operação dentro do sistema 

tributário vigente, viabilizando juridicamente a celebração do Convênio. Para 

dimensionarmos a importância da celebração do retro-citado Convênio, a 

arrecadação de ICMS do Estado da Bahia com as operações em que houve 
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faturamento direto de veículos a consumidor final no ano de 2001 foi de cerca de R$ 

25 milhões, o que equivale a 0,6% da arrecadação do Estado, que totalizou, 

aproximadamente, R$ 4,2 bilhões, e 37% da arrecadação do segmento, em torno de 

R$ 70 milhões, naquele ano5. 

Contudo, as peculiaridades que existem nas operações com veículos não são 

encontradas em outros produtos que hoje já possuem grande parcela de suas vendas 

efetuadas através de vendas diretas, como CD’s e eletrodomésticos, por exemplo. 

Atualmente são vendidos desde veículos a chocadeiras de ovos através do comércio 

eletrônico. Segundo a conclusão da 4ª edição da pesquisa "Comércio Eletrônico no 

Mercado Brasileiro", realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, o 

comércio eletrônico movimentou US$ 2,1 bilhões em 2001, sendo US$ 1,6 bilhão 

proveniente das transações entre empresas (business-to-business ou B-to-B), e os 

US$ 500 milhões restantes da venda para consumidores (business-to-consumer ou 

B-to-C)6. "De uma forma geral, as empresas ainda consideram as aplicações de 

e-commerce como novos canais de promoção e vendas - e não como uma forma 

efetiva de inovação de produtos e serviços", diz o relatório. E com isso, ainda estão 

focando somente uma parte de seus processos de negócios - os que são referentes 

ao relacionamento externo com o cliente e fornecedor. O próximo passo evolutivo, de 

acordo com Alberto Luiz Albertini, coordenador da análise e professor da instituição, 

será permear os processos internos e integrá-los com os externos de forma 

automática - pois atualmente o nível de integração ainda é baixo nas empresas 

brasileiras. 

Por se tratar de participação considerável na arrecadação tributária dos Estados, os 

mesmos já procuraram resolver o problema quanto aos veículos, mas o problema não 

é só por aí, pois se deve planejar de forma abrangente, pensando em todas as 

mercadorias, já que no Brasil, de acordo com o Boston Consulting Group, as 

                                                
5 SIDAT- Sistema de Informações da Administração Tributária- Secretaria da Fazenda/ Ba 
 

6 06: Ministério da Ciência e Tecnologia 
www.mct.gov.br/sepin/info/imprensa/comercio_eletronico.htm 
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previsões de 1999 indicavam um volume de negócios no comércio eletrônico de US$ 

70 milhões no Brasil, podendo chegar a US$ 5 bilhões em 20037. 

Não existe solução prática viável para os problemas de tributação do espaço virtual 

nos dias de hoje, o que se espera é que o comércio eletrônico possa receber 

tratamento tributário que, ao mesmo tempo, evitem injustiças e não inibam o 

crescimento dessa nova modalidade de transações comerciais.  

Como já explicamos anteriormente, devido à arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ser a principal fonte de arrecadação 

estadual e, por disposição constitucional, pertencer ao Estado remetente das 

mercadorias nas vendas diretas a consumidor final, os Estados predominantemente 

consumidores são os que mais perdem arrecadação com o crescimento do comércio 

eletrônico. Isto provoca o aumento das desigualdades regionais, fazendo com que os 

Estados mais pobres fiquem cada vez mais pobres, considerando que há a tendência 

cada vez maior de expansão do comércio eletrônico. 

Não podemos nos esquecer que a Administração Tributária, diante deste enorme 

crescimento da virtualização das operações mercantis, há que investir maciçamente 

em tecnologias de Auditoria de Sistemas, bem como treinamentos específicos para 

seu corpo fiscal, já que as formas de transações das operações de compras e vendas 

por parte das grandes e médias empresas serão em breve bem mais evoluídas do que 

hoje são. 

 

                                                
7 ANDRADE, M. I. de T.. Reforma Tributária: Como Tributar o Comércio Eletrônico. Revista Informe-se 
/ Secretaria para Assuntos Fiscais – BNDES- n.º 14 – maio 2000. 
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