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A sociedade empresária MBDT Tecnologia e Entretenimento S/A explora no Brasil o 

mercado de jogos eletrônicos estruturados sob o modelo freemium, disponibilizando-os na rede 

para download e utilização completamente gratuitos para todo usuário.  

O principal jogo produzido pela sociedade é o mundialmente famoso Towers of Wrath 

(TOW), um massive multiplayer online game (MMO) ambientado em uma realidade fantasiosa 

onde o objetivo de destruir a principal torre inimiga envolve disputas entre equipes de personagens 
com habilidades especiais de batalha. 

A partir deste argumento, a MBDT Tecnologia e Entretenimento S/A oferece 
vantagens competitivas e outras facilidades totalmente opcionais, pagas, dentro da realidade virtual 

que criou para uso prioritariamente gratuito. Em seu website, estruturou uma plataforma de 

pagamento e uma loja virtual onde comercializa exclusivamente acessórios digitais, upgrades para 

os usuários que desejem uma experiência distinta de jogabilidade. 

A título de exemplo, mediante o pagamento de R$ 7,90, o usuário é capaz de adquirir 

para o seu personagem no jogo uma armadura especial capaz de reduzir-lhe os danos sofridos nas 
batalhas travadas no ambiente virtual. Ao mesmo tempo, em troca do valor de R$ 3,90, o jogador 

pode alterar o aspecto visual padrão do seu avatar digital, conferindo-lhe uma roupagem estilizada e 

exclusiva. Ainda, se desejar, em certos pontos do ano, o website disponibiliza preços promocionais 

para a aquisição de uma montaria virtual e magias de ataque específicas, garantindo ao usuário que o 

seu personagem terá incremento em habilidades de ataque e velocidade, aumentando seu 
rendimento nas batalhas digitais. 

Parte do frenesi que tornou o jogo um sucesso foi a sua qualidade gráfica comparada à 

leveza do software, que é disponibilizado aos usuários de smartphones fabricados pela Papaya Inc. 

através da sua loja online de aplicativos, onde também são vendidos os upgrades de jogabilidade 

acima exemplificados em troca da retribuição de 30% (trinta por cento) de todas as vendas, retida a 

título de comissão. 

Só ao longo do ano de 2018, as vendas apuradas pela loja online de aplicativos 

chegaram a R$ 36 milhões, dos quais R$ 10,8 milhões foram retidos a título de comissão. 
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Em vista desta formatação negocial, fundando-se no Convênio ICMS nº 106/2017 do 
CONFAZ, na Lei Estadual nº 7.014/96 e no fato de que 40% das vendas brasileiras destas 

“mercadorias digitais” se dava com usuários residentes daquele Estado, o Estado da Bahia 
identificou as operações da sociedade MBDT, tomou a Papaya Inc. como responsável tributária e 

lançou contra ela todo o ICMS que entendia devido, tomando por base de cálculo o valor total das 
operações apuradas: R$ 36 milhões. 

Após encerradas as instâncias administrativas, a Papaya Inc. propôs ação anulatória 

contra o lançamento tributário evidenciado, fundada na inconstitucionalidade (a) da cobrança do 

referido imposto sobre as vendas das “mercadorias digitais” e (b) da inclusão da comissão auferida 

pela Papaya Inc. na base de cálculo do imposto, tendo obtido, até o momento, tutela provisória de 

urgência confirmada tanto pela sentença quanto pelo acórdão no TJ-BA. Em tempo, a Procuradoria 
do Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário, admitido e pautado para julgamento nos dias 

13, 14 e 15/05/2020, com sustentação oral requerida por ambas as partes. 

Observação 1: A indicação do Estado é de caráter meramente ilustrativo, dispensando-se a análise 

da legislação estadual em vigor.  

Observação 2: A sociedade empresária em questão é absolutamente fictícia e qualquer semelhança 

com qualquer eventual pessoa jurídica de nome ou atividade similar, no Estado da Bahia ou fora 
deste, não é proposital. 

Observação 3: A responsabilidade tributária da Papaya Inc. foi atribuída legal e 

constitucionalmente, não tendo sido objeto de discussão nas instâncias ordinárias.  
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