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RESUMO 

O presente trabalho visa demonstrar, através da revisão de literatura, como a figura do              

crowdfunding por recompensa pode se adequar às atuais disposições do Sistema Tributário            

Nacional. Inicialmente, identifica-se a natureza jurídica do crowdfunding recompensa,         

correlacionando-o com contratos já existentes em âmbito civil. A partir disso, buscar-se-á a             

compatibilidade entre a atividade, em suas diversas possibilidades de recompensas, com as            

hipóteses de incidência dos impostos estaduais e municipais incidentes sobre bens móveis e             

serviços, quais sejam, o ICMS, o ISSQN e o ITCMD. Ao final deste trabalho, será               

possibilitada uma maior compreensão do leitor sobre a incidência tributária em âmbito            

estadual e municipal sobre a atividade de crowdfunding recompensa (ou reward-based), o que             

lhe confere maior segurança jurídica para se defender de eventuais abusos do poder público,              

além de segurança financeira com relação ao projeto financiado, garantindo sua efetividade e             

evitando surpresas indesejadas ao final, como é o caso da incidência de carga tributária não               

prevista. 

Palavras chave: 

crowdfunding; Financiamento coletivo; crowdfunding recompensa; Tributação. 

ABSTRACT 

The present work aims to demonstrate, through the literature review, how the figure of              

crowdfunding for reward can adapt to the current provisions of the National Tax System.              

Initially, the legal nature of crowdfunding reward is identified, correlating it with existing             

contracts in the civil sphere. From this, compatibility between the activity, in its various              

possibilities of rewards, will be sought with the hypotheses of incidence of State and              

Municipal Taxes levied on movable goods and services, namely, ICMS, ISS and ITCMD. At              

the end of this work, a greater understanding of the reader about the tax impact at the State                  

and Municipal level on the activity of crowdfunding reward (or reward-based) will be made              

possible, which gives it greater legal certainty to defend itself against eventual abuses of the               

public power. , in addition to financial security in relation to the financed project,              

guaranteeing its effectiveness and avoiding unwanted surprises at the end due to the             

unforeseen tax burden. 

Key Words: crowdfunding; collective financial; crowdfunding reward-based; Taxation. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a expansão da utilização da internet no comércio e através da criação de novos               

modelos de negócio jurídico utilizando essa ferramenta, o direito tem a missão de adaptar os               

seus dispositivos à nova realidade e o mesmo ocorre com o direito tributário (JESUS; ROCHA,               

2019). Neste escopo, um novo modelo de apoio ao desenvolvimento de tecnologia, empresas e              

projetos está em ascensão no Brasil, o crowdfunding. Segundo Terra (2018), o termo             

crowdfunding pode ser traduzido como financiamento pela multidão, através de sua tradução            

literal (“crowd” significa multidão, e “funding” é traduzido como financiamento). No Brasil,            

o termo preferencialmente adotado é “financiamento coletivo” (SOUZA, 2016). Assim,          

trata-se de modelo de financiamento onde os idealizadores expõem seus projetos nas            

plataformas onlines, buscando a colaboração de pessoas físicas ou jurídicas mediante           

pagamento de cotas pré-definidas, com ou sem oferecimento de recompensas e           

contraprestação, a depender da categoria em questão – se doação, recompensa, empréstimos            

ou mediante participação societária (TERRA, 2018).  

O surgimento dessa modalidade de financiamento no Brasil é recente, datado de 2009,             

através da plataforma “Vakinha” que atua no crowdfunding na modalidade donated-based, ou            

seja, sem oferecimento de recompensas, visando apenas o financiamento de projetos culturais,            

filantrópicos ou de ajuda pessoal (SOUZA, 2016). Atualmente, a maior plataforma de            

crowdfunding em operação no Brasil é a Catarse, introduzida em 2011 e que, segundo seu               

próprio site, já ultrapassou a meta de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) investidos em               

projetos desde então. Apenas em 2019, o site relata a arrecadação de R$ 29.584.976 (vinte e                

nove milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais), com o                

financiamento de 2.850 (dois mil, oitocentos e cinquenta) projetos1.  

Conforme categorias dispostas na plataforma, os negócios ali realizados permeiam o           

crowdfunding tanto na modalidade de doação (donated-based) para apoio voluntário de           

causas filantrópicas, culturais e pessoais, sem oferecimento de recompensas, quanto na           

modalidade de recompensa (reward-based) para apoio a novos projetos de pessoas físicas e             

jurídicas, com categorias dos mais diversos ramos como ciência e tecnologia, educação,            

esporte, jogos, jornalismo, música, teatro e dança, entre outros, que oferecem contrapartidas            

às contribuições através de gratificações, brindes, produtos e serviços. 

1 Disponível em: <https://ano.catarse.me/2019?ref=ctrse_footer>. Acesso em 28 set. 2020. 
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A partir de números e atividades tão expressivas, e que relatam a realidade de apenas               

uma das diversas plataformas em funcionamento no Brasil, não há dúvidas quanto ao             

crescimento e importância do crowdfunding no cenário brasileiro (SAPIENZA FILHO, 2019).           

Em âmbito nacional, a modalidade de crowdfunding que mais se destaca é o crowdfunding              

por recompensa (FERREIRA, 2019), ou reward-based, que, segundo Terra (2018) consiste na            

exposição de projetos de cunho geralmente econômicos ou culturais que buscam arrecadação            

do capital necessário para tirar a ideia do papel através de contribuições voluntárias dos              

apoiadores que, em troca, recebem recompensas por sua colaboração.  

Em pesquisa realizada nos anos de 2012 e 2013, Steffen (2014) verificou a existência              

de 59 (cinquenta e nove) plataformas de crowdfunding em funcionamento no Brasil, dentre as              

quais 39 (trinta e nove) atuavam pelo modelo de recompensa, ao passo que em segundo lugar                

estava a modalidade de doação que contava com, apenas, 8 (oito) plataformas. Porém, em que               

pese a crescente utilização dessa modalidade de investimento e o volume de negócios             

fechados neste modelo, a atividade ainda é carente de regulamentação, já que as únicas              

previsões do crowdfunding no Brasil tratam (i) da “Lei das Eleições”2, referente ao             

crowdfunding para o financiamento de campanhas políticas e (ii) do equity-crowdfunding,           

regulamentado através da Instrução Normativa CVM 588 de 13 de julho de 2017, específica              

para o crowdfunding de investimentos (TERRA, 2018). 

Assim, é patente a dificuldade de adequação às normas jurídicas em vigor já que, por               

se tratar de dinâmica inovadora, que utiliza a internet como meio de negociação, o              

crowdfunding não encontra expressa previsão legal e a sua adequação legal é pautada na              

analogia e interpretação. Por isso, é visível a necessidade de regulamentação, principalmente            

na seara tributária, das atividades disruptoras que surgem com o avanço da internet, como o               

crowdfunding, pois a cobrança do tributo depende da caracterização de todos os elementos             

formais e materiais, a fim de que sejam atendidos os princípios da legalidade, tipicidade e               

legalidade tributária (QUINTANILHA; PAIVA; SILVA, 2019).  

Além disso, Terra (2018, p. 1157) afirma que essa regulamentação busca a segurança             

jurídica e, por conseguinte, “o incremento da utilização dessa espécie alternativa de            

financiamento, a viabilizar o desenvolvimento de projetos que, de outra forma, dificilmente            

seriam viáveis do ponto de vista econômico”. 

2 Lei nº 13.488 de 6 de outubro de 2017, que alterou a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
Eleições), regulamentada pelo art. 23 da Resolução-TSE nº 23.553/2017. 
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Nessa esteira, o presente estudo busca como objetivo geral analisar a dinâmica do             

crowdfunding de recompensa a fim de verificar a possível incidência tributária sobre essa             

modalidade em âmbito estadual e municipal. Reforçando e alicerçando o objetivo supracitado,            

e ainda buscando seguir com atenção os princípios da legalidade, tipicidade e legalidade             

tributária, o presente estudo buscará também como objetivos específicos desvendar, através da            

revisão de literatura, a adequação das normas em vigor para delimitação da incidência (i) do               

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, (ii) do Imposto sobre a               

Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD -, e (iii) do Imposto Sobre Serviços de               

Qualquer Natureza – ISSQN. 

Ressaltamos, por fim, que não se busca o exaurimento da matéria, tendo em vista a               

complexidade e amplitude das relações envolvidas, seus diversos personagens, bem como           

frente à carência de material neste sentido. 
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METODOLOGIA 

 

A fim de melhor compreender a forma de tratamento do crowdfunding no Direito             

Brasileiro, suas adaptações e, consequentemente, a sua incidência tributária, este estudo           

utiliza o método de revisão de literatura. Para tanto, os termos “crowdfunding” e “tributação”              

foram utilizados como parâmetro de pesquisa através da ferramenta Google Scholar, onde,            

inicialmente, a pesquisa foi restrita aos materiais que dispusessem destes termos em seu título.              

Esclarece-se desde já que a pesquisa inicial se deu em junho de 2020. 

Contudo, a pesquisa demonstrou a carência de materiais nestes parâmetros, eis que            

retornou com apenas 3 (três) resultados3, abaixo discriminados. 

Quadro 1: resultado da busca inicial de  textos sobre a tributação sobre diferentes espécies de crowdfunding. 

 

No primeiro texto de autoria de Correia e Pompeu (2017), o tema é abordado tendo               

como foco o crowdfunding por recompensa. Inicialmente, procura-se encaixar o modelo de            

crowdfunding a uma forma contratual já estabelecida, momento no qual é afastada a opção              

pelo contrato de doação, e mostra-se mais adequado equipará-lo ao contrato de promessa de              

recompensa. Conclui-se que, configurado contrato de promessa de recompensa, incidiria o           

ICMS com a entrega do produto ou serviço ofertado. No segundo texto de Marçal (2018), é                

detalhada a vertente do crowdfunding de investimento. Inicialmente tem-se uma análise           

acerca da conceituação e tratamento legal do crowdfunding, com especificação das formas e             

seu funcionamento para, em um segundo momento, tratar da tributação incidente sobre o             

3https://scholar.google.com/scholar?as_q=tributa%C3%A7%C3%A3o+crowdfunding&as_epq=&as_oq=&as_eq
=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5>. Acesso em 
07 jun. 2020. 
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AUTOR(ES) – ANO TÍTULO 

Correia; Pompeu – 2017 Considerações sobre o regime legal de tributação na operação de 
crowdfunding por recompensa 

Marçal – 2018 Tributação de operações no mercado doméstico de crowdfunding de 
investimento 

Sapienza Filho – 2019 Tributação das plataformas de financiamento coletivo crowdfunding – 
doação, prestação de serviço ou fornecimento de mercadoria? 

https://scholar.google.com/scholar?as_q=tributa%C3%A7%C3%A3o+crowdfunding&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.com/scholar?as_q=tributa%C3%A7%C3%A3o+crowdfunding&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_occt=title&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5


crowdfunding de investimento. Por fim, no terceiro texto de Sapienza Filho (2019) é             

discorrido sobre a tributação incidente sobre as modalidades de crowdfunding em âmbito            

estadual e municipal – crowdfunding doação e recompensa. 

Verificando a escassez de resultados, e a fim de compreender maior fonte literária             

relativa ao objeto do estudo, ampliamos a pesquisa para que os mesmos termos constassem              

em todo o documento, não apenas no título, o que gerou 231 resultados4. Porém, mesmo com                

a ampliação dos resultados, os únicos estudos que tinham como objeto a tributação incidente              

sobre o crowdfunding (em diferentes modalidades) foram os 3 (três) primeiros textos já             

dispostos na primeira busca. Assim, os documentos acima referenciados serviram como base            

para a nossa pesquisa, buscando suporte alternativo em materiais complementares, como sites,            

blogs e artigos online, bem como em artigos acadêmicos que não tinham como objeto a               

tributação, mas que contribuíram para o entendimento do fenômeno e sua adequação jurídica. 

Por isso, diante de dúvidas acerca destes investimentos que acabam por desestimular o             

financiamento de projetos inovadores que enriquecem e fomentam a pesquisa e           

desenvolvimento no Brasil (JESUS; ROCHA, 2019) e ainda, frente à carência de material já              

publicado sobre tributação incidente do crowdfunding recompensa, é necessário robustecer as           

reflexões de um possível debate em âmbito acadêmico. Portanto, este estudo não pretende o              

exaurimento da matéria, mas tão somente a análise dos estudos relativos ao crowdfunding e à               

tributação, de onde se extrai a conclusão pela incidência, ou não dos impostos estaduais e               

municipais sobre o crowdfunding recompensa, no tocante à relação entre o idealizador do             

projeto e o apoiador, na fase final da dinâmica, qual seja, o cumprimento da recompensa. 

 

 

 

 

 

 

4<https://scholar.google.com/scholar?as_q=tributa%C3%A7%C3%A3o+crowdfunding&as_epq=&as_oq=&as_eq
=&as_occt=any&as_sauthors=&as_publication=&as_ylo=&as_yhi=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5> Acesso em 07 
jun. 2020. 
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ESTADO DA ARTE 

Sobre o crowdfunding-reward e a relevância de seu estudo  

 

Como já adiantado, para Terra (2018), o crowdfunding (ou financiamento coletivo)           

pode ocorrer em diversas modalidades, tendo atualmente a conceituação dividida em quatro            

espécies: crowdfunding recompensa (reward-based), crowdfunding doação (donated-based),       

crowdfunding investimento (equity-based ou peer-to-peer) e crowdfunding empréstimo. 

Correia e Pompeu (2017) afirmam que o crowdfunding surgiu no começo dos anos             

2000, como uma solução alternativa para a captação de recursos para o desenvolvimento de              

projetos de diferentes áreas. Os autores dispõem que esse modelo de captação surge em              

contraponto ao contrato de mútuo bancário, que “exige, naturalmente, garantias proporcionais           

ao crédito bancário cedido, o que tende então a ser pouco atrativo para o pequeno               

empreendedor, ainda que diante dos incentivos legais já existentes” (CORREIA; POMPEU,           

2017, p. 87). 

Como destaca Mendonça (2015), o modelo de crowdfunding em evidência no Brasil é             

o modelo “reward-based” ou crowdfunding por recompensa, que teve, em 2014, maior            

quantidade de plataformas e projetos, bem como expressiva atuação no mercado brasileiro            

quando em comparação com as demais. 

Segundo a plataforma da CATARSE, uma das principais plataformas de crowdfunding           

por recompensa e por doação no Brasil, o crowdfunding “reward-based” funciona da seguinte             

forma: 

(i) O idealizador apresenta seu projeto à plataforma, expondo a meta de arrecadação,            

como será utilizado o valor arrecadado e qual o objetivo final e produto final, bem               

como dispondo as faixas de contribuição que pretende e as recompensas relacionadas;  

(ii) A plataforma intermediadora realiza uma triagem dos projetos, onde, após análise e            

liberação, o projeto é publicado na plataforma online, fixando um período em que             

ficará disponível para arrecadação através dos apoiadores; 

(iii) Pelo tempo de duração pré-definido, o projeto e as faixas de contribuição ficam             

expostas a fim de que os investidores que se identifiquem com o produto/empresa             

possam contribuir para a realização do projeto.  
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(iv) Em contrapartida, as faixas de contribuição apresentam diferentes recompensas, seja          

em forma de agradecimento ou com envio de produtos ou prestação de serviços.  

(v) Finalizada a campanha com o alcance da arrecadação pretendida, o montante é            

enviado ao idealizador, que tem o encargo de utilizar o valor para materialização de              

seu projeto e posterior envio das recompensas aos apoiadores.  

Correia e Pompeu (2017) concluíram a partir de pesquisa empírica realizada com os             

colabores de projetos de crowdfunding, que a principal causa para apoio ao projeto está              

vinculada à identificação do apoiador com o projeto, ao passo que o recebimento da              

recompensa acaba ficando para trás, ou seja, a recompensa não é o principal objetivo de quem                

investe em uma plataforma de crowdfunding. Inclusive, em alguns casos a recompensa sequer             

exprime o valor de mercado semelhante ao valor contribuído, e pode se tratar também de               

recompensa sem valor econômico, como um e-mail de agradecimento, uma nota, a            

disponibilização dos nomes dos colaboradores, dentre outros (CORREIA; POMPEU, 2017). 

Considerando a dinâmica do crowdfunding recompensa, em que o colaborador fornece           

capital mediante pequenas cotas para o idealizador do projeto e, posteriormente, recebe uma             

recompensa relacionada ao quantum fornecido, o desafio agora se encontra na identificação            

da natureza jurídica dessa sistemática, o que auxiliará para posterior adequação tributária.  

Em que pese a utilização da nomenclatura de doação para a relação jurídica existente,              

Correia e Pompeu (2017) defendem que o crowdfunding não se encaixa no modelo contratual              

da doação. Isso porque a doação se estrutura enquanto um negócio bilateral, que depende da               

manifestação de vontade de ambas as partes. Além disso, a doação é um modelo de contrato                

originalmente sem contraprestação, ou seja, ainda que ambas as partes tenham que manifestar             

o interesse na composição, o contrato apenas cria obrigações para uma das partes. 

A inadequação do negócio jurídico do crowdfunding recompensa com o contrato de            

doação também é evidenciado por Sapienza (2019), que sugere que a designação do quanto              

doado e dos encargos pelo idealizador do projeto (suposto donatário) também desconstituiria            

o modelo tradicional de doação: 

Tendo em vista que nessa modalidade é o donatário que compõe o conteúdo             
da operação, sugerindo as faixas de doações, as regras de participação, as            
possíveis recompensas e a extinção, não nos parece que haja um contrato de             
doação, mas apenas uma adesão pelo doador à proposta feita pela outra parte.             
Caso considerássemos o contrário, teríamos no crowdfunding recompensa um         
encargo criado pelo próprio donatário para ele cumprir, ou seja, o           
beneficiário da liberalidade estabeleceria qual o montante da doação que          

10 



ofereceria para cumprir um encargo estabelecido por ele mesmo         
(SAPIENZA, 2019, p. 66). 

 

Assim, tanto para Sapienza (2019) quanto para Correia e Pompeu (2017), o modelo do              

crowdfunding se assemelha mais ao negócio jurídico da promessa de recompensa, onde basta             

que haja um anúncio público das condições resolutivas para o oferecimento da recompensa, a              

contrapartida e o objeto. 

Modalidades de recompensa e sua incidência tributária 

 

Definida a adequação jurídica do crowdfunding recompensa, importa analisar as          

modalidades de recompensa oferecidas pelos idealizadores de projetos dispostos nas          

respectivas plataformas, o que servirá como norte para análise da incidência tributária no caso              

em concreto. 

Como já citado, o crowdfunding recompensa é a modalidade onde o apoiador fornece             

capital ao idealizador mediante pequenas cotas e, em troca, recebe recompensas geralmente            

vinculadas ao valor fornecido. A plataforma “Kickante” possui um manual com sugestões de             

recompensas para diferentes tipos de projetos, podendo ser físicas ou intangíveis, bem como             

devendo ser adequadas às diferentes faixas de contribuição5. Ao dispor sobre as sugestões             

para projetos advindos de startups, a plataforma indica as seguintes faixas: 

5 https://www.kickante.com.br/bau-de-ideias/criar-lancar-campanha-crowdfunding/recompensas. Acesso em: 09 
set. 2020 às 10h44min. 
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VALOR RECOMPENSA 

R$15 
- Certificado digital 
- E-mail de agradecimento 
- Agradecimento coletivo em redes sociais 

R$20 a R$30 
- Nome no site; 
- Nome nos créditos do app; 
- Nome na parede da sede. 

R$35 a R$60 

- Acesso antecipado ao app; 
- Entrega antecipada dos produtos; 
- Vale presentes; 
- Camiseta exclusiva do projeto; 

R$70 a R$100 - Testar o produto antes do lançamento; 
- Visitar a sede 

R$150 a R$600 
- Coaching com os fundadores; 
- Curso (por Skype ou pessoalmente) com os fundadores; 
- Versão exclusiva do produto vendido. 

https://www.kickante.com.br/bau-de-ideias/criar-lancar-campanha-crowdfunding/recompensas


Quadro 2: modelos de recompensa. 

 

Analisando as sugestões acima, nota-se que essas recompensas podem ser divididas           

em 3 (três) categorias:  

● Recompensas sem valor econômico: geralmente localizadas nas contribuições mais         

simplórias, com exemplo de agradecimento por e-mail ou redes sociais, dedicatórias,           

nome no site, mas também possível em valores mais altos, como testes antecipados do              

produto, visita à sede, entre outros; 

● Recompensas com valor econômico: brindes, produto em primeira mão, descontos no           

produto, versões exclusivas etc.; 

● Recompensas em serviços: consultorias, acompanhamentos, desenhos exclusivos, cursos,        

entre outros. 

Por essa razão, certamente a incidência tributária dependerá das condições do negócio            

no caso concreto, tendo em vista os princípios da legalidade e da tipicidade tributária, pelo               

que seguimos com a avaliação separada de cada uma das modalidades de recompensa,             

verificando se sobre elas incide o Imposto sobre a Doação (ITCMD), o Imposto sobre              

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer             

Natureza (ISSQN) à luz da literatura selecionada.  

Visão Geral sobre a Obrigação Tributária 

 

Torres (2004) dispõe que a obrigação tributária decorre da adequação da situação da             

vida real (fato concreto), com a hipótese de incidência prevista na norma tributária (fato              

gerador). Para o mestre: “Fato gerador, no plano da norma, é a definição abstrata da situação                

necessária ao nascimento da obrigação tributária, com todos os seus elementos, que são o              

objeto (= núcleo), os sujeitos, o tempo, o espaço e a quantidade” (TORRES, 2004, p. 240). 

Alexandre (2017) defende a distinção do fato gerador em concreto e abstrato. O fato              

gerador abstrato é aquele decorrente da norma legal, que o autor denomina como hipótese de               
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incidência. Por outro lado, o fato gerador em concreto é aquele ocorrido na vida real, que será                 

objeto de adequação legal, o qual o autor chama de fato imponível. Assim, para o surgimento                

da obrigação tributária deve haver total congruência entre a hipótese de incidência e o fato               

imponível.  

Ainda, como leciona Ávila (2019, p. 121), independente da vontade das partes, “o             

surgimento da obrigação se dá com a mera ocorrência do fato previsto na lei”.  

Sendo assim, “o estudo do fato gerador é o ponto central da teoria do direito               

tributário” (ALEXANDRE, 2017, p. 332), de forma que a análise da incidência tributária             

sobre as operações de crowdfunding recompensa deve ser feita através da adequação entre o              

fato ocorrido em tais operações (fato imponível / fato gerador) com a hipótese de incidência               

prevista na norma legal. 

Regra Matriz de Incidência do ITCMD 

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um tributo de             

competência estadual incidente sobre a transmissão de bens a título gratuito (causa mortis e              

doação), conforme art. 155, I, da CF/88 (BRASIL, 1988). Certo de que o fato gerador causa                

mortis não se encaixa no presente estudo, cabível a análise deste imposto na modalidade              

doação. 

O ITCMD, na modalidade doação, tem como fato gerador a transmissão de            

propriedade do bem, ocorrida mediante contrato de doação. Ao dispor sobre a natureza             

jurídica do contrato de doação, Tartuce (2017) afirma se tratar de relação onde “o doador               

transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o donatário, sem a presença de qualquer               

remuneração. Trata-se de ato de mera liberalidade, sendo um contrato benévolo, unilateral e             

gratuito” (TARTUCE, 2017. p. 771). 

O art. 110 do Código Tributário Nacional dispõe que  

“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.” (BRASIL, 1966).  
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Portanto, a incidência do ITCMD sobre doação está condicionada à efetivação de um             

negócio jurídico de doação, nos moldes do Direito Civil, cuja previsão expressa se encontra              

nos artigos 538 a 564 do Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002). 

Ocorrido o fato gerador da obrigação tributária (doação de bens e direitos), caberá a              

avaliação do ente tributante competente para determinação da alíquota incidente sobre aquela            

operação de acordo com a legislação estadual vigente, ressalvada a alíquota máxima fixada             

pelo Senado Federal na Resolução nº 08/1992 do Senado Federal, que corresponde a 8% (oito               

por cento) (BRASIL, 1992). 

A doação de bens móveis, títulos e créditos compete ao estado em que tiver domicílio               

o doador, de acordo com a regra prevista no art. 155, §1º, II, da Constituição Federal de 1988,                  

sendo aplicáveis as alíquotas fixadas pelo próprio Estado, sem que se ultrapasse a alíquota              

máxima fixada pelo Senado Federal, na forma do art. 155, §1º, IV, da Constituição Federal               

(ALEXANDRE, 2017). Ainda, caso o doador tenha residência no exterior, a competência será             

regulamentada por lei complementar6 (BRASIL, 1988). 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos           
 sobre:         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
§ 1º O imposto previsto no inciso I:         (Redação dada pela Emenda           
 Constitucional nº 3, de 1993) 
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da             
 situação do bem, ou ao Distrito Federal 
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde             
se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao             
 Distrito Federal; 
 III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior; 

 

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis              

e Doação é regulamentado pela Lei nº 7.174/15. Essa lei define o fato gerador enquanto a                

transmissão não onerosa de bens e direitos (art. 2º c/c art. 4º da Lei nº 7.174/15); o                 

6 Cabe aqui a nota de que não há lei complementar federal que regulamente a competência tributária nas 
operações em que o doador resida no exterior, razão pela qual os estados editaram suas próprias leis 
complementares sobre o assunto, o que decorre em conflito fiscal ante às diversas legislações sobre o assunto 
(ALEXANDRE, 2017). A matéria está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, no leading case do RE 
851108. Na sessão de julgamento virtual ocorrida entre os dias 23.10.2020 a 3.11.2020, o Exmo. Min. Rel. Dias 
Toffoli manifestou seu entendimento pela denegação do Recurso Extraordinário, fixando a tese (tema 825 de 
repercussão geral) de que "É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas 
no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido 
dispositivo constitucional”. O Min. Alexandre de Moraes pediu vista dos autos, razão pela qual ainda não há o 
julgamento definitivo da matéria. (RE 851108 RG, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, sessão virtual de 
23.10.2020 a 03.11.2020. Publicado no DJ Nr. 271 de 13/11/2020) 
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contribuinte como o beneficiário da transmissão, ou seja, no caso da doação, o donatário (art.               

10º da Lei nº 7.174/15); a base de cálculo como o valor de mercado7 dos bens ou direitos (art.                   

14 da Lei nº 7.174/15); e, por fim, fixa alíquotas progressivas8 entre 4% (quatro por cento) e                 

8% (oito por cento) de acordo com o valor da totalidade dos bens e direitos transmitidos (art.                 

26 da Lei nº 7.174/15) (RIO DE JANEIRO, 2015). 

Art. 26. O imposto é calculado aplicando-se, sobre o valor fixado para a base             
de cálculo, considerando-se a totalidade dos bens e direitos transmitidos, a           
alíquota de: 
I - 4,0% (quatro e meio por cento), para valores até 70.000 UFIR-RJ; 
(Inciso I alterado pela Lei Estadual nº 7.786/2017 , vigente a partir de           
17.11.2017, com efeitos a contar de 01.01.2018) 
II - 4,5% (quatro e meio por cento), para valores acima de 70.000 UFIR-RJ e               
até 100.000 UFIR-RJ; 
III - 5,0% (cinco por cento), para valores acima de 100.000 UFIR-RJ e até              
200.000 UFIR-RJ; 
IV - 6% (seis por cento), para valores acima de 200.000 UFIR-RJ até 300.000              
UFIR-RJ; 
V - 7% (sete por cento), para valores acima de 300.000 UFIR-RJ e até              
400.000 UFIR-RJ; 
VI - 8% (oito por cento) para valores acima de 400.000 UFIR-RJ 

Além de tais disposições gerais, interessa dispor que, conforme o art. 11 da Lei              

7.174/15, o doador é responsável tributário, ou seja, caso o imposto não seja devidamente              

lançado e recolhido pelo donatário (contribuinte), o ônus poderá recair sobre o doador em              

razão de sua responsabilidade solidária (BRASIL, 2015).  

Art. 11. São solidariamente obrigados pelo pagamento do crédito tributário         
devido pelo contribuinte ou responsável: 
I - o doador, o cedente ou o donatário quando não contribuinte; 

Por fim, a Lei 7.174/15 ainda apresenta a hipótese de isenção do ITCMD, que,              

conforme o art. 8º, VIII, ocorre com a doação em dinheiro de quantia inferior a 11.250                

UFIRs-RJ por ano, por donatário. No ano de 2020, a UFIR-RJ corresponde a R$ 3,55 (três                

reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Resolução Sefaz nº 101/19 (RIO DE JANEIRO,              

2019), o que confere isenção às doações de até R$ 39.937,50 (trinta e nove mil, novecentos e                 

trinta e sete reais e cinquenta centavos) no Estado do Rio de Janeiro.  

Art. 8º Estão isentas do imposto: 

7 Considerando que a transação do ITCMD é gratuita, não se poderia falar em valor real, ou seja, o valor pelo 
qual o bem foi transacionado. Assim, a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem, ou valor de mercado 
(ALEXANDRE, 017). 
8 Em que pese o texto da constituição não atribua expressamente a progressividade ao ITCMD, o STF, no 
julgamento do RE nº 562.045/RS, entendeu que a progressividade prevista no art. 2º da Resolução 09/1992 não é 
incompatível com a Constituição Federal, e não fere o princípio da capacidade contributiva. (ALEXANDRE, 
2017). 
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VIII - a doação, em dinheiro, de valor que não ultrapasse a quantia             
equivalente a 11.250 (onze mil, duzentas e cinquenta) UFIRs-RJ por ano           
civil, por donatário; 

 

Em síntese, podemos então afirmar que o ITCMD apenas incidirá nas transações que             

configurem doação de acordo com o conceito de Direito Civil. Ocorrido o fato gerador, deve               

ser verificado o estado de domicílio do doador para atribuição de competência tributária, onde              

será verificada a existência de isenções e as alíquotas incidentes, respeitando o limite fixado              

pelo Senado Federal. Assim, no Estado do Rio de Janeiro, não sendo o caso de uma isenção, o                  

donatário (contribuinte) deverá recolher o imposto, mas, em caso de inadimplemento, o            

doador será o responsável solidário. 

Regra Matriz de Incidência do ICMS  

 

O imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um tributo de             

competência dos Estados e do Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência são as operações              

de circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte interestadual e             

intermunicipal e serviços de comunicação, com previsão no art. 155, II da Constituição             

Federal (ÁVILA, 2019). 

Interessa-nos, neste momento, a análise acerca da sua incidência sobre a circulação de             

mercadorias, eis que seria a hipótese plausível para as operações de crowdfunding            

recompensa. Portanto, a fim de verificar se o objeto de estudo se encaixa à hipótese de                

incidência do ICMS, necessário classificar a “operação de circulação de mercadorias”.  

Jesus e Rocha (2019, p. 6) dispõem que a operação pode ser conceituada como o “ato                

ou negócio jurídico que viabiliza a circulação da mercadoria e, portanto, a transferência de              

titularidade da mercadoria”. Carrazza (2006) ressalta a importância da correta análise da            

hipótese de incidência do ICMS, assim dispondo: 

Salientamos que a Constituição não prevê a tributação de mercadorias por           
meio do ICMS, mas, sim, a tributação das “operações relativas à circulação            
de mercadorias”, isto é, das operações que têm mercadoria como objeto. Os            
termos “circulação” e “mercadorias” qualificam as operações tributadas por         
via de ICMS. Não são todas as operações jurídicas que podem ser tributadas,             
mas apenas as relativas à circulação de mercadorias (CARRAZZA, 2006, p.           
39). 
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A circulação da mercadoria presente no núcleo de incidência do ICMS, no            

entendimento de Alexandre (2017), compreende não apenas a circulação física do bem, mas,             

principalmente, a sua circulação jurídica e econômica, ou seja, a transferência de titularidade             

daquele bem mediante a operação adotada. Assim, a mera saída do estabelecimento sem uma              

operação que revele transferência de propriedade não será fato gerador do ICMS, como             

decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao tratar da locação e comodato, negócios jurídicos             

em que há a circulação física e econômica do bem, mas não a circulação jurídica, ou seja, a                  

propriedade do bem permanece com o locador ou comodante, conforme a Súmula 573 do              

STF: 

STF – Súmula 573 – Não constitui fato gerador do imposto de circulação de              
mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de            
comodato. 

 

Para Ávila (2019), as principais características do imposto são a habitualidade e a             

finalidade comercial, assim, a distinção de mercadoria e bem de consumo paira sobre tais              

conceitos, impactando na incidência, ou não, do dito imposto. Também segundo Alexandre            

(2017), as mercadorias são bens móveis com finalidade comercial, ou seja, que não se              

introduz no ativo fixo da empresa. Os posicionamentos destes ilustres autores são amparados             

pelo disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 87/1996 (BRASIL, 1996): 

  Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com            
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações         
de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte          
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as            
prestações se iniciem no exterior. (GRIFO NOSSO) 

Sendo assim, a título de exemplo, uma startup que promova a venda de seus              

computadores e equipamentos para arrecadar quantia suficiente à troca dos mesmos           

equipamentos não estaria sujeita ao recolhimento do ICMS, eis que não constitui intuito             

comercial e não é atividade habitual daquela pessoa jurídica. Porém, se a startup tem como               

objeto a revenda de produtos de informática usados para novas startups que não possuem              

capital suficiente para aquisição dos mesmos bens pelo preço de mercado, obtendo receita             

através da intermediação desse produto, não apenas a troca de seus equipamentos, estará             

caracterizada a habitualidade e volume comerciais, incidindo, assim, o ICMS. 

Ocorrido o fato gerador que enseja a incidência tributária do ICMS, avaliamos agora             

sua base de cálculo, ou seja, o valor sob o qual vai incidir a alíquota. Ávila (2018) afirma que                   
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a base de cálculo do ICMS será o valor da operação ou o preço do produto ou serviço em                   

questão. Contudo, é importante a compreensão da sistemática de cálculo do ICMS por dentro. 

Conforme dispõe Ávila (2018), o valor do ICMS incidente na operação é incluso na              

base de cálculo do próprio ICMS9, ou seja, em uma operação total de R$100,00 (cem reais),                

com incidência de uma alíquota de 20% (vinte por cento) de ICMS, o valor do produto ou                 

serviço corresponde a R$80,00 (oitenta reais), e o ICMS corresponde a R$ 20,00 (vinte reais).               

Note-se que 20% (vinte por cento) de R$100,00 (cem reais) são R$ 20,00 (vinte reais). Ou                

seja, a alíquota do ICMS incide sobre o valor total do produto somado ao ICMS, não apenas                 

sobre os R$ 80,00 (oitenta reais) relativos ao valor do produto. Isso porque, com dito acima, a                 

base de cálculo do ICMS é o valor da operação, não apenas do produto, sendo integrada,                

também, pelo dito imposto. 

A alíquota do ICMS será variável de acordo com o ente tributante e de acordo com a                 

operação e produto/serviço em questão. Os Estados comumente possuem na sua legislação            

específica uma alíquota genérica e um rol de atividades e produtos que possuem alíquotas              

diferenciadas. Tomando por exemplo o Estado do Rio de Janeiro, cuja regulamentação do             

ICMS é feita pela Lei nº 2.657/96, a alíquota base do ICMS é de 18% (dezoito por cento),                  

variando de acordo com a seletividade aplicada pelo Estado, ou seja, sobre bens mais              

essenciais, como alimentos e remédios, a incidência do ICMS é mais branda, abaixo dos 18%               

(dezoito por cento), já para bens supérfluos ou nocivos à saúde, como itens de luxo e cigarros,                 

a alíquota aplicada é mais onerosa, acima da alíquota genérica. A previsão das alíquotas              

incidentes se encontra nos incisos do art. 14 da Lei 2657/96 (RIO DE JANEIRO, 1996). 

A Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, XII, dispõe que lei complementar              

definirá os contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (BRASIL,            

1988). A Lei complementar que regulamenta o ICMS é a Lei Kandir - Lei Complementar nº                

87/96 - que, em seu art. 4º, assim define os contribuintes do imposto: 

 Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com            
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de          
circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte         
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as            
prestações se iniciem no exterior. 

  Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que,           
mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: 

9 STF, RE 582.461/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.08.11 - Inf. 627. 
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 I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua             
finalidade;       (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) 

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha              
iniciado no exterior; 

 III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;  

 IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de           
petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à            
comercialização ou à industrialização. (BRASIL, 1996) 

 

Sendo assim, em regra, o contribuinte do imposto é o comerciante, ou seja, aquele que               

insere um bem no comércio com finalidade lucrativa com habitualidade ou quantidade que             

revelem intuito comercial. As exceções são previstas nos incisos do dispositivo. 

No estudo do crowdfunding, outro importante conceito a ser abordado acerca do ICMS             

é sobre a operação interestadual de circulação de mercadorias, visualizando o ente tributário             

competente e a alíquota incidente. O artigo 155, §2º, IV e VII da Constituição Federal               

estabelece que, na ocorrência de operações interestaduais de circulação de mercadorias, será            

aplicável a alíquota interestadual prevista pelo Senado Federal e que, quando a operação             

destinar bens e serviços ao consumidor final, independente se contribuinte ou não, será             

aplicado ao estado de destino a diferença entre a alíquota interna do estado de origem e a                 

alíquota interestadual (BRASIL, 1988). A alíquota interestadual fixada pelo Senado Federal           

na Resolução 22 de 1989 é de 7% (sete por cento) para as operações “realizadas nas Regiões                 

Sul e Sudeste, destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito               

Santo” (BRASIL, 1989), e de 12% (doze por cento) nas demais operações (BRASIL, 1989).  

Neste contexto, como leciona Alexandre (2017), temos 3 (três) cenários: no primeiro,            

o remetente e o destinatários se localizam em estados diferentes e o destinatário adquire o               

bem com finalidade comercial, ou seja, para revenda; na segunda hipótese, o destinatário, em              

outro estado, é contribuinte do imposto, mas adquire o bem para consumo próprio; e no               

terceiro, o destinatário não é contribuinte do imposto (pessoa física), adquirindo, também,            

para consumo próprio.  

Na forma do texto constitucional, ao primeiro caso será aplicada a regra geral             

interestadual, consistente apenas na tributação pela alíquota interestadual (7% ou 12%) a ser             
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paga ao Estado de origem10. Ao segundo e terceiro caso serão aplicadas tanto a alíquota               

interestadual, quanto o Diferencial de Alíquota (DIFAL) ao Estado de destino. Importa dizer             

que caso o Estado de destino possua uma alíquota interna de 18% (dezoito por cento), na                

operação interestadual para consumidor final será devido ao Estado de origem o ICMS de 7%               

(sete por cento) ou 12% (doze por cento) nas regiões Sul e Centro-Oeste e, ao Estado de                 

destino, o ICMS de 11% (18% - 7%) ou 6% (18% - 12%). A regra da responsabilidade pelo                  

recolhimento perpassa pela natureza jurídica do consumidor, se o destinatário for pessoa            

jurídica contribuinte do imposto, caberá a ele o recolhimento do DIFAL, mas se for pessoa               

física não contribuinte, cabe ao fornecedor recolher a alíquota interestadual e o DIFAL. A              

título de curiosidade, antes da EC 87/2015 havia uma diferenciação entre as operações em que               

o consumidor final era contribuinte do imposto e aquelas em que não, o que foi dirimido pela                 

supracitada emenda e ambos os casos foram postos em igualdade (ALEXANDRE, 2017). 

Por fim, ao ICMS são aplicadas as imunidades previstas no texto constitucional,            

principalmente aquelas do art. 150, VI, da CF/88. No tocante à imunidade de bens,              

destacam-se as alíneas “d” e “e”, referentes à imunidade dos livros, jornais e revistas, e dos                

fonogramas e videofonogramas musicais brasileiros. As isenções e benefícios fiscais do           

ICMS só podem ser concedidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, por              

meio do CONFAZ (Conselho Fazendário), na forma do art. 155, §5º c/c art. 155, § 2º, XII, g,                 

ambos da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

Regra Matriz de Incidência do ISSQN 

 

Para além dos impostos estaduais supracitados, o último imposto de análise deste            

estudo é o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN ou ISS.  

O ISS é um imposto de competência municipal, conferido aos Municípios pelo art.             

156, III, da Constituição Federal. Suas definições gerais são objeto da Lei Complementar nº              

116/03, em cumprimento ao dispositivo constitucional do art. 156, III, §3º (BRASIL, 1988). 

O art. 1º da Lei Complementar 116/03 dispõe sobre o fato gerador do ISS como a                

prestação de serviços constantes na lista anexa deste regramento legal, ainda que a atividade              

não seja atividade preponderante do contribuinte (BRASIL, 2003). Paulsen (2020) faz a            

10 Neste caso, o destinatário poderá compensar o valor recolhido pelo remetente no momento da revenda do 
produto, ou seja, aplicar-se-á a dinâmica da não cumulatividade (ALEXANDRE, 2017). 
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ressalva de que a incidência do imposto, tal qual no ICMS, não ocorre sobre qualquer               

prestação de serviço, devendo ser configurada habitualidade e claro intuito comercial, ou seja,             

que busque o lucro. Importante destacar que, conforme entendimento do Supremo Tribunal            

Federal fixado no tema de repercussão geral nº 29611 “ é taxativa a lista de serviços sujeitos ao                  

ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência                

do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da              

interpretação extensiva". 

Quanto ao ente competente para a dita tributação, o art. 3ª da Lei Complementar               

116/03 determina, como regra, que se considerará prestado o serviço no local de             

estabelecimento do prestador de serviço, com exceções previstas em seus incisos onde o             

imposto será devido no local de prestação do serviço ou no estabelecimento do tomador              

(BRASIL, 2003). 

O contribuinte do imposto, conforme art. 5º da Lei Complementar nº 116/03 é o              

prestador de serviço, mas a lei municipal pode instituir a responsabilidade solidária aos             

tomadores de serviço e às pessoas jurídicas intermediadoras, de forma que estes serão             

compelidos ao recolhimento do tributo no caso de inadimplemento da obrigação pelo            

contribuinte, por força do art. 6º da Lei Complementar nº 116/03 (BRASIL, 2003).  

A base de cálculo do ISS, conforme disposição do artigo 7º, da Lei Complementar nº               

116/03, é o valor total do serviço (BRASIL, 2003), consideradas as ressalvas feitas quanto à               

obra civil, em que se desconta da base de cálculo o valor dos materiais necessários para                

realização da obra (PAULSEN, 2020). 

Quanto à alíquota incidente sobre a respectiva base de cálculo, a Constituição Federal             

determina que as alíquotas mínima e máxima sejam estipuladas por lei complementar            

(PAULSEN, 2020). Assim, em cumprimento ao art. 156, §3º, I, da Constituição Federal, a Lei               

Complementar nº 116/03, em seus artigos 8º-A12 e art. 8º, determinou que a alíquota mínima               

para o ISS é de 2% (dois por cento), ao passo que a alíquota máxima é de 5% (cinco por                    

cento) (BRASIL, 2003), ou seja, a discricionariedade dos municípios na determinação de suas             

alíquotas deve transitar dentre estes parâmetros (PAULSEN, 2020).  

11  
12 Incluso pela LC 157/16. Antes de 2016, a alíquota mínima era fixada pelo art. 88 do ADCT, incluído pela EC 
37/02. (PAULSEN, 2020) 
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Importante destacar que a concessão de benefícios fiscais e isenções pelo Estado não             

pode gerar a cobrança de alíquota abaixo do mínimo de 2% (dois por cento), incorrendo,               

nesse caso, na nulidade do ato normativo que assim a fixou. Além disso, as isenções também                

só podem ser concedidas por Lei Complementar, novamente com o objetivo de impedir a              

Guerra Fiscal entre os municípios. 

Em síntese, nas palavras de Paulsen (2020, p.p 626): 

O ISS, via de regra, tem por base de cálculo o preço do serviço, com               
alíquotas variáveis de 2% a 5%, dependendo do serviço. Mas os profissionais            
liberais e técnicos e as sociedades profissionais pagam ISS fixo, em valores            
mensais ou anuais. 

 

Por fim, a Constituição Federal atribuiu à Lei Complementar a possibilidade de            

concessão de benefícios fiscais, isenções e alíquotas, conforme art. 156, §3º, III da CF/1988,              

com o fim de evitar a guerra fiscal entre os municípios (ALEXANDRE, 2017). Assim,              

somada à fixação de alíquotas mínimas e máximas, a Lei Complementar que regula o ISS               

gera uma uniformização de tratamento do tributo nos Município, evitando a aplicação de             

alíquotas competitivas e benefícios fiscais exacerbados com o fim de atração de investimento,             

prejudicando, assim, os demais entes federativos e o próprio ente concessor, na medida em              

que tais benefícios acarretariam uma queda de arrecadação (ALEXANDRE, 2017). Além           

disso, também são aplicáveis as imunidades previstas no art. 150, VI da Constituição Federal,              

especialmente a imunidade cultural e musical, previstas nas alíneas “d” e “e” (BRASIL,             

1988). 

Recompensas sem valor econômico: ICMS, ISS ou ITCMD? 

 

Expostas as premissas gerais dos Impostos em análise, passamos, agora, à verificação            

de adequação das modalidades de recompensa utilizadas no crowdfunding Reward-based aos           

impostos estaduais e municipais. 

Inicialmente, conforme exposto ao tratar do funcionamento do crowdfunding         

recompensa, vimos que as contribuições de valores mais irrisórios têm como contrapartida            

recompensas sem valor econômico, como um agradecimento por e-mail, nome no site e nome              

nos créditos (vide Quadro 2). Sendo assim, de pronto é afastada a incidência do ICMS, já que,                 
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como visto, o fato gerador deste imposto é a circulação de mercadoria com finalidade              

comercial, o que certamente não ocorre em tais recompensas simbólicas e imateriais.  

Pela ausência de uma mercadoria, poderíamos verificar o enquadramento enquanto          

prestação de serviço. Contudo, nota-se que tais recompensas não apresentam valor           

econômico, tampouco para serviço, ou seja, o “serviço” prestado, consistente na formulação            

do e-mail, inclusão do nome no site ou aplicativo, ou agradecimento nas redes sociais não tem                

finalidade comercial. Assim, em que pese consista em uma obrigação de fazer por parte do               

idealizador, tal atividade não se encaixa no fato gerador do ISS. Inclusive, sequer pode ser               

localizada atividade semelhante no rol da lista anexa à Lei 116/03 (BRASIL, 2003). 

Outra possibilidade de tributação seria pelo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis           

e Doação. Como exposto no início deste trabalho, a modalidade de crowdfunding recompensa             

se adequa ao modelo da promessa de recompensa, não ao negócio jurídico da doação, pois               

trataria de hipótese em que o donatário determinaria o quantum “doado” e o encargo, ao passo                

que o doador apenas aceitaria aquele formato pré-definido, restando ausente o conteúdo            

volitivo de liberalidade (CORREIA; POMPEU, 2017). 

Sendo assim, e considerando que a Constituição Federal é expressa ao indicar que o              

imposto incide sobre a doação de quaisquer bens e direitos (BRASIL, 1988, art. 155, I), não                

seria cabível a incidência do ITCMD, eis que, por força do artigo 110 do Código Tributário                

Nacional, a lei tributária deve respeitar os conceitos, formas e institutos de Direito Privado              

utilizados pela Constituição para definir ou limitar competências tributárias, garantindo,          

assim, a aplicação da legislação tributária tal qual pretendido pelo Constituinte Originário            

(ALEXANDRE, 2017). 

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. (BRASIL, 1966, art. 110) 

Sapienza (2019) aponta, também, a inadequação do crowdfunding recompensa ao          

contrato de doação, defendendo a não incidência do ITCMD sobre as hipóteses de             

crowdfunding recompensa, mesmo quando a retribuição não possui valor econômico, em           

razão da não adequação da modalidade ao instituto de direito civil da doação. 

Cabe, ainda, ressaltar, que as leis estaduais conferem isenção do ITCMD para valores             

abaixo daqueles pré-definidos, como no exemplo já exposto do Estado do Rio de Janeiro, em               
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que as doações de até 11.250 UFIRs-RJ por ano13, por donatário, são isentas do imposto               

(BRASIL, 2003). Portanto, caso a contribuição ao projeto se enquadrasse enquanto fato            

gerador do ITCMD, e considerando que base de cálculo seria o valor doado, tais cotas seriam,                

provavelmente, isentas, eis que de valores irrisórios14. 

Recompensas com valor econômico: Brindes e Pré-venda: ICMS? 

 

Partindo para a segunda modalidade de recompensa verificada pelas sugestões          

presentes do site da Kickante, nota-se que as recompensas mais populares, e que             

compreendem contribuições desde valores mais baixos, como R$ 20,00 (vinte reais) até            

valores elevados correspondentes aos bens oferecidos em troca, é a recompensa por produtos.             

Tais recompensas podem consistir em brindes com a imagem da empresa, cadernos, bolsas e              

semelhantes, ou o próprio produto a ser desenvolvido, configurando, assim, uma pré-venda. 

Quanto aos brindes, o art. 46, §1º da Resolução SEFAZ 720/14, Parte II, Anexo XIII,               

os conceitua enquanto “mercadoria que, não constituindo objeto normal da atividade do            

contribuinte, tenha sido adquirida para distribuição gratuita a consumidor ou usuário final”            

(BRASIL, 2014). 

Além das recompensas por “brindes”, nota-se, também, ao longo do Quadro 2, a             

possibilidade de recompensa mediante fornecimento do produto que se pretende produzir a            

partir do alcance da meta fixada no projeto. A título de exemplo, utilizaremos o projeto “Brota                

Company”, financiado pelo Catarse em 15.07.2020, arrecadando um total de R$ 535.266,00            

(quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais). Neste projeto, contribuições               

a partir de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) são recompensadas com o produto                

desenvolvido, qual seja, a estação de horta doméstica. 

Como vimos, o ICMS tem como fato gerador a operação de circulação de mercadorias,              

ou seja, os negócios jurídicos que têm como objeto a transferência de propriedade de bens e                

produtos que não façam parte do ativo fixo da empresa e que são negociados em quantidade e                 

habitualidade que representem intuito comercial, buscando, portanto, o lucro (ÁVILA, 2019).           

No caso em apreço, a operação de crowdfunding representa um negócio jurídico que tem              

como objeto o envio de uma recompensa mediante o pagamento antecipado de uma             

13 
14 
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contribuição pré-definida pelo idealizador, através das plataformas intermediadoras. Assim, a          

operação do crowdfunding que tem como recompensa brindes, ou bem a ser produzido em              

momento futuro se assemelha à operação de pré-venda de mercadoria, constituindo, portanto,            

fato gerador do ICMS quando ocorrer a circulação jurídica da mercadoria (CORREA;            

POMPEU, 2017). 

Nesta situação, resta importante demonstrar a diferenciação entre venda para entrega           

futura e faturamento antecipado, que impactam diretamente na forma de recolhimento do            

tributo (SILVA, SEM DATA). A venda para entrega futura consiste em dinâmica em que o               

produto adquirido já está disponível, e apenas será entregue em momento posterior. Neste             

caso, a transmissão da propriedade ocorre no pagamento, reconhecendo a receita e incidindo a              

tributação desde o princípio. Já para o faturamento antecipado, o valor pago pelo adquirente              

será utilizado para a produção do referido bem, ou seja, aquele bem ainda não está disponível                

e será produzido posteriormente, podendo, até, não ter sua elaboração finalizada e ocorrer o              

declínio da operação. Neste último caso, a transmissão da propriedade (circulação) apenas            

ocorrerá com a entrega no bem, momento no qual será devido o imposto (SAPIENZA              

FILHO, 2017). 

Sendo assim, o crowdfunding recompensa, quando a contrapartida oferecida são          

brindes, um protótipo ou o próprio produto a ser desenvolvido, se encaixa à hipótese de               

faturamento antecipado, já que o produto será desenvolvido apenas após a finalização com             

sucesso da campanha, a partir do montante arrecadado. Além disso, a operação poderá ser              

cancelada com o retorno da quantia para os apoiadores caso não seja alcançado o montante               

final pretendido ou se, por qualquer hipótese, o bem não vier a ser produzido. Assim, o                

recolhimento do imposto e a emissão da nota fiscal apenas serão devidos no momento de               

entrega do bem, ou seja, após a concretização do projeto.  

Como já exposto ao tratarmos da matriz de incidência do ICMS, o contribuinte será o               

idealizador do projeto, que poderá incutir o preço do ICMS no valor do produto ofertado. A                

base de cálculo será o valor da operação (SAPIENZA FILHO, 2017), sobre a qual incidirá a                

alíquota correspondente à legislação estadual, que, no caso do Rio de Janeiro, é a alíquota               

base de 18% (dezoito por cento), com as exceções previstas nos incisos do art. 14 da Lei                 

Estadual nº 2657/96 (BRASIL, 1996). 

Por fim, tratando-se de operação interestadual, ou seja, em que o consumidor e o              

fornecedor se localizam em estados diferentes, com exemplo onde o fornecedor se encontra             
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no Estado do Rio de Janeiro, considerar-se-á a alíquota interestadual de 7% (sete por cento)               

para operação com as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Estado do Espírito Santo, e              

alíquota de 12% (doze por cento) nas demais regiões, recolhendo o DIFAL (diferencial de              

alíquotas) para o estado que estará recepcionando a mercadoria. Ou seja, caso seja um Estado               

do Nordeste cuja alíquota interna é de 17% (dezessete por cento), serão devidos 7% (sete por                

cento) para o Estado do Rio de Janeiro, e 10% (dez por cento) para o Estado receptor                 

(ÁVILA, 2019). 

Recompensas em serviços – ISS? 

 

Por fim, outra possibilidade de recompensa para o investimento nos projetos           

financiados através das plataformas de crowdfunding é a recompensa mediante prestação de            

serviços. Estas podem ser localizadas no Quadro 2 nas maiores contribuições, entre R$ 150,00              

(cento e cinquenta reais) a R$ 600,00 (seiscentos reais), e tem como exemplos “Coaching com               

os fundadores; Curso (por Skype ou pessoalmente) com os fundadores; Versão exclusiva do             

produto vendido” – Quadro 2. 

Nota-se nesta modalidade que a recompensa constitui uma obrigação de fazer, seja a             

prestação de cursos, consultorias, elaboração de uma versão exclusiva, ou demais serviços            

condizentes com o projeto e interessantes para os apoiadores, o que configura a exclusividade              

e o intuito comercial no serviço prestado, capaz de adequar-se à hipótese de incidência do               

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (CORREIA; POMPEU, 2017). 

Neste caso, é importante destacar que, para incidência do referido imposto, o serviço             

deve se enquadrar nos itens da Lista Anexa da Lei Complementar 116/03, que é taxativa, mas                

aceita interpretação extensiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do            

Supremo Tribunal Federal (ALEXANDRE, 2017), já detalhado ao tratarmos da matriz de            

incidência do ISS em capítulo próprio. O serviço de curso e coaching com os fundadores, por                

exemplo, se enquadra no item 8 da Lista Anexa, de serviços de educação, incidindo, assim, o                

ISS. 

Importante ressaltar, ainda, que o imposto incide ainda que a atividade prestada não             

seja a atividade principal do contribuinte, ou seja, diferente do ICMS, em que a habitualidade               

é característica essencial, no ISS independe de qual a atividade preponderante do contribuinte,             

se há a prestação do serviço, há incidência do imposto, conforme disposto no art. 1º da Lei                 
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Complementar 116/03. O fato gerador do dito imposto, ou seja, o momento em que a situação                

ocorrida na vida real passa a ser considerada para pagamento do imposto será no momento da                

prestação do serviço (BRASIL, 2003). Isso quer dizer que, aplicando ao crowdfunding            

recompensa, o valor apenas será devido no momento de concretização do serviço, não no              

momento do pagamento da cota. 

O ente competente, como vimos ao tratar da matriz de incidência, será, em regra,              

aquele onde está localizado o idealizador do projeto, neste caso o prestador do serviço, na               

forma do art. 3º da Lei Complementar nº 116/03 (BRASIL, 2003). O contribuinte será o               

prestador de serviço, e o tomador de serviço pode ser caracterizado enquanto responsável             

tributário, incorrendo sobre ele a responsabilidade solidária pelo pagamento, de acordo com a             

legislação municipal correspondente (BRASIL, 2003). 

Quanto ao valor a ser recolhido, relembramos que a base de cálculo será o preço do                

serviço prestado, o que no caso do crowdfunding recompensa corresponde ao valor da cota de               

contribuição prestada pelo apoiador do projeto. Assim, sobre esta base de cálculo, incidirá a              

alíquota constante na legislação municipal correspondente, respeitados os limites de 2% (dois            

por cento) a 5% (cinco por cento), conforme disposto nos artigos 8º e 8º-A da Lei                

Complementar 116/03 (BRASIL, 2003). 

Por fim, ressaltamos as imunidades constantes no art. 150, VI da Constituição Federal,             

sobre as quais não incidirá qualquer imposto, incluindo o Imposto Sobre Serviços de             

Qualquer Natureza (BRASIL, 1988). Ainda, na forma do artigo 8ª-A, §1º da Lei             

Complementar 116/03, não poderão ser concedidos benefícios fiscais, isenções ou incentivos           

que reduzam a alíquota do ISS abaixo do mínimo legal, sob pena de nulidade da lei (BRASIL,                 

2003). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como visto no presente trabalho, o crowdfunding por recompensa melhor se adequa ao             

negócio jurídico da promessa de recompensa, não à doação, mesmo quando sua retribuição é              

meramente simbólica. Analisando as modalidades de recompensa recomendadas pela         

plataforma Kickante, divididas em recompensas sem valor econômico, recompensas com          

valor econômico e recompensas em serviços, foi possível sua posterior comparação com os             
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institutos de direito tributário referentes aos impostos estaduais e municipais, ITCMD, ICMS            

e ISS. 

Posteriormente, foi descrita a regra matriz de incidência de cada um desses impostos,             

visando a compreensão de seus fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e isenções e              

imunidades. Assim, somando a compreensão de cada imposto e de cada modalidade de             

recompensa, foi feita a análise comparativa para chegar à conclusão de quais impostos             

poderiam ou não incidir sobre cada transação de acordo com suas características intrínsecas. 

Nesta toada, verificou-se, sobre a recompensa sem valor econômico, que não é devida             

a incidência do ICMS e do ISSQN, já que não há produto ou serviço em circulação ou                 

prestação, pois a recompensa ofertada é simbólica, sem representar caráter comercial. Além            

disso, mesmo que em um primeiro momento se pense na incidência de ITCMD pela              

contribuição “gratuita” do apoiador, viu-se que o imposto não é devido, pois o comando              

constitucional cita, expressamente, a necessidade de uma doação, o que não ocorre no             

crowdfunding recompensa, como descrito ao tratar de sua natureza jurídica. 

Da mesma forma, foram analisadas as recompensas com valor econômico que têm            

produtos como contrapartida. Afastada a incidência do ITCMD, por se tratar de operação com              

contrapartida e tratando-se de um produto, foi verificada a incidência do ICMS (Imposto             

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), já que há a circulação de uma mercadoria, seja               

ela brinde ou pré-venda do produto. Neste caso, o imposto incidirá após a concretização do               

projeto, com o envio das recompensas correspondentes, por se tratar de um faturamento             

antecipado cujo objetivo é a produção do produto ofertado. 

Por fim, analisaram-se as recompensas em serviços, como cursos e consultorias, e a             

correspondente incidência do ISS. Neste caso, mesmo que a prestação dos serviços não             

constitua o objeto principal da prestadora, o imposto é devido, e incidirá sobre o valor da                

contribuição ofertada ou da sua parte correspondente, também no momento de prestação do             

serviço. 

Deter tais conhecimentos auxilia o idealizador do projeto no sucesso de suas            

campanhas de crowdfunding antes, durante e depois de financiado o seu projeto. Antes, pela              

elaboração de um projeto certeiro com a previsão dos impostos devidos dentro do montante              

final; durante, pois o conhecimento que pode ser expresso aos possíveis idealizadores garante             

maior segurança para ambos, incentivando a prática; e depois, pois a inclusão dos tributos no               
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projeto final evita a surpresa da onerosidade posterior, que pode levar à descontinuidade do              

processo ou ao nascimento da empresa ou projeto já com dívidas tributárias em curso. 

Ressaltamos, mais uma vez, que este estudo se limitou à análise geral das recompensas              

divididas enquanto com ou sem valor econômico, e, em serviços e produtos, sob a ótica da                

legislação tributária vigente geral, principalmente quanto aos impostos estaduais e municipais,           

ITCMD, ICMS e ISS. 
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