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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DAS PLATAFORMAS DIGITAIS E O CORRESPONDENTE AGRAVAMENTO DOS CUSTOS 
DE COMPLIANCE FISCAL 

AUTORIA MATHEUS RODRIGUES SILVA DE CASTRO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO A ser preenchido pela coordenação de ensino DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO 
Os detentores de plataformas digitais, que comercializam e/ou intermediam a comercialização de mercadorias e 
serviços por meio de plataformas digitais. 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Responsabilidade tributária. Papel das plataformas digitais na economia atual. Cooperação tributária. Custos 
de compliance fiscal. Agravamento. Desincentivo à atuação das plataformas digitais. 
Com o aumento da atuação e do protagonismo das plataformas digitais na economia mundial, notadamente com 
as transformações econômicas e sociais provocadas no contexto da pandemia da Covid-19, as administrações 
tributárias de diversos países vislumbraram a possiblidade de aperfeiçoarem a eficiência da arrecadação tributária 
e o combate às fraudes e à sonegação por meio de um maior envolvimento das plataformas digitais na cooperação 
com a fiscalização tributária. A ideia recebeu inclusive a recomendação oficial e expressa da OCDE, no âmbito do 
Projeto BEPS, de combate ao planejamento tributário agressivo, e foi internalizada incialmente no Projeto de Lei 
3887/2020, do Governo Federal, de criação da CBS, tendo sido expressamente desenhada em um dos seus 
dispositivos. 
Ocorre que a administração tributária não está conferindo a devida atenção ao agravamento dos custos de 
compliance fiscal que a atribuição de responsabilidade tributária provocará às plataformas digitais. Estas já 
possuem uma série de obrigações tributárias a serem cumpridas e, com a aprovação paulatina de projetos de lei, 
legitimando essa modalidade de responsabilidade tributária, passarão a ter de suportar uma carga ainda maior 
de obrigações, especialmente aquelas atinentes ao controle e à fiscalização dos fornecedores que operam na sua 
plataforma digital, sob pena de terem elas mesmas que responder pelos impostos eventualmente não recolhidos 
por esses fornecedores.  
Essa proposta, por mais eficiente que possa aparentar ser, agrava aquilo que se costuma chamar de custos de 
compliance ou de conformidade fiscal, os quais, não raras vezes, implicam a contratação de mais colaboradores e 
o desenvolvimento de arrojados programas de computador para viabilizar a fiscalização do correto e tempestivo 
recolhimento dos impostos devidos pelas empresas que comercializam seus produtos e serviços por meio das 
plataformas digitais. Dito de outra forma, novamente as empresas são chamadas a fazer o trabalho da fiscalização 
tributária, sob fundamento no polêmico dever de colaboração fiscal, sem receber nada em troca. 

PROBLEMA 

Pode o legislador tributário responsabilizar as plataformas digitais pelos impostos devidos pelas empresas que 
vendem seus produtos e serviços na sua plataforma? Em caso afirmativo, em que medida? Caso a 
responsabilização tributária das plataformas digitais seja legitimada legalmente, qual o impacto gerado nos custos 
de compliance fiscal? Serão eles realmente agravados? Quais as alternativas que eventualmente já existem para 
atender à pretensão da administração tributária, mas sem agravar os custos de compliance fiscal das empresas? 
Seria o caso do legislador prever compensações às plataformas digitais, como forma de incentivá-las a colaborar, 
por meio da concessão de determinado incentivo fiscal? 

PRODUTO 
Policy paper sobre o papel das plataformas digitais na atualidade, o risco de sua responsabilização tributária pelos 
impostos devidos por terceiros e seus custos de compliance fiscal.  

OBJETIVO 

O principal objetivo do trabalho é esclarecer à sociedade acerca do papel das plataformas digitais na atualidade, 
do risco de sua responsabilização tributária pelos impostos devidos por terceiros e dos seus custos de compliance 
fiscal. Em paralelo, orientar o legislador acerca dos riscos envolvidos e propor alternativas para conciliar os 
interesses fazendários e as preocupações das empresas. 

METODOLOGIA 

A primeira etapa do trabalho consiste no mapeamento da legislação tributária nacional sobre o tema, cotejando-
a com a experiência internacional. Após, será analisado o agravamento dos custos de compliance fiscal das 
empresas gerado nas situações, nas quais já houve a positivação da responsabilização em questão, e o potencial 
de agravamento já mensurado por algumas plataformas digitais. Por fim, os resultados serão compilados no policy 
paper, de forma acessível à sociedade. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

x Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

http://www.fgv.br/direitorio
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Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do Plano de Trabalho e indicação dos textos iniciais para leitura. 

2 Debate sobre os textos analisados. 

3 Estruturação da equipe e do Plano de Trabalho, com a fixação das metas e dos respectivos prazos de cumprimento. 

4 Reunião de acompanhamento. 

5 Reunião de acompanhamento. 

6 Reunião de acompanhamento. 

7 Reunião de acompanhamento. 

8 Reunião de acompanhamento. 

9 Reunião de acompanhamento. 

10 Apresentação dos resultados parciais. Ajustes e melhorias. 

11 Reunião de acompanhamento. 

12 Reunião de acompanhamento. 

13 Reunião de acompanhamento. 

14 Apresentação final dos resultados em policy paper. 

15 Ajustes finais para entrega definitiva. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Frequência e participação (20%); Entrega de atividades (40%); Elaboração do produto (40%). 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 

BIBLIOGRAFIA 
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Tecnologias [recurso eletrônico]. Porto Alegre: Editora Fi, 2021. Disponível em:  
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/
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