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Prefácio

ão seria insensato dizer que a evolução tecnológica
dos últimos vinte anos tenha ocorrido numa velocidade muitas vezes maior do que toda a evolução tecnológica
do século XX.
Em menos de duas décadas, as videolocadoras como a
Blockbuster simplesmente deixaram de existir. Aliás, raros são os lares hoje nos quais se encontram DVD players,
CD players, sem falar nos novos notebooks que sequer
possuem drive de CD ou DVD. Eles deram lugar aos serviços de streaming, que permitem você assistir um catálogo quase infinito mediante uma assinatura mensal que
há duas décadas você não alugava 3 DVDs para assistir no
final de semana.
E quem se lembra do Orkut, a primeira grande rede
social? Lançada em 2004, exigia convite de algum membro já participante e não possuía anúncios nem permitia
qualquer espécie de comércio, feeds, vídeo etc. Foi fechado pelo Google em 2014, pois não conseguia fazer frente
às inúmeras possibilidades oferecidas pelo Facebook. E
isso só há 6 anos...
E não nos esqueçamos, ainda, que o Facebook foi lançado em 2004, o Spotify em 2006, o primeiro iPhone
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em 2007, o serviço de streaming da Netflix em 2007
(2011 no Brasil), o Airbnb em 2008, o Uber, o WhatsApp
e o Bitcoin em 2009, o primeiro iPad em 2010, Cabify
e Snapchat em 2011, para ficarmos com algumas inovações mais corriqueiras. Todos esses produtos, serviços e
funcionalidades são largamente utilizados no Brasil e no
mundo, muito graças à evolução do acesso à internet e
ao advento dos smartphones e Smart TVs.
Nesse mesmo período, como evoluiu a legislação tributária brasileira? Ela ficou mais eletrônica, é fato. E mais
complicada e complexa. Mas os tributos, impostos e contribuições continuam os mesmos, com mudanças pontuais que
atendem mais aos interesses dos órgãos arrecadadores do
que à simplificação da vida dos pagadores de impostos. Este
ambiente sempre foi uma dor de cabeça para as empresas da
chamada economia tradicional.
Mas, mesmo com o crescimento da importância da
economia digital em nossas vidas, a legislação tributária
não evolui praticamente nada. Sem uma reforma tributária digna do nome, e utilizando conceitos e institutos
arcaicos, criados numa época em que a internet sequer
existia, a tributação das empresas da economia digital no
Brasil não é uma simples dor de cabeça, mas uma verdadeira enxaqueca.
Um pequeno, mas relevante exemplo, abre a nossa
discussão neste e-book: a tributação do software. Ainda
hoje, o Brasil (leia-se, os poderes Executivo, Legislativo
HDWpPHVPRR-XGLFLiULR GLVFXWHVHRsoftware é de prateleira ou sob encomenda, se é mercadoria ou se é serviço, se é adquirido com ou sem suporte informático, se
recolhe ICMS ou ISS na venda doméstica, ou imposto
de renda na fonte ou II, IPI ou ICMS na importação do
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exterior. O software já evoluiu para outras modalidades,
como o Software as a Service (SaaS), tornando obsoleta,
na prática, toda essa discussão. Mas a lei não mudou e,
por isso, as controvérsias continuam e até pioram...
O conceito de mercadoria e de serviço, base da nossa
tributação sobre produção e comércio, parece não mais
se aplicar adequadamente às necessidades de uma gama
de negócios, atividades e funcionalidades cada mais vez
mais presentes em nossas vidas e mais relevantes para a
economia do país.
Queremos, com essa pequena obra, trazer um pouco
de luz sobre questões importantes atinentes à tributação
da economia digital no Brasil. Não pretendemos esgotar o assunto, ou mesmo responder a todas as perguntas sobre o tema, até porque para muitas delas o Brasil
ainda carece de marco legislativo adequado que auxilie
na definição e caracterização de diversas atividades da
economia digital.
Boa leitura!
Os Autores
São Paulo, abril de 2020
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