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Resumo 

As tecnologias disruptivas estão transformando as condutas 
intersubjetivas no tecido social. O Direito precisa evoluir para regular 
tais condutas, mas a construção interpretativa exteriorizada nas 
normas jurídicas não acompanha, com a mesma velocidade, a 
acelerada metamorfose social provocada, principalmente, pela 
incorporação da internet e de novas tecnologias nos processos de 
produção, comercialização e prestação de bens e serviços digitais. 
Nesse contexto, há insegurança jurídica na tributação de bens digitais, 
seja: pela construção interpretativa errônea do direito positivo 
vigente; pela demora na harmonização interpretativa, no STF, das 
normas tributárias sobre a economia digital; ou pela indefinição da 
base de cálculo de impostos que incidem sobre equipamentos 
eletrônicos com software. Por outro lado, não há estudos científicos 
que dimensionem os efeitos dos tributos, inseridos nas propostas de 
reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, sobre a 
economia digital. A finalidade deste estudo é analisar, principalmente 
por meio da ferramenta metodológica da regra-matriz de incidência 
tributária, a eficácia dos impostos atuais e dos previstos, nas principais 
propostas de reforma tributária, com o objetivo de atingir bens com 
novas tecnologias, sobretudo software. 
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software; reforma tributária 
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TAXATION OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES AND TAX REFORM: 
LEGAL INSECURITY IN THE COLLECTION OF TAXES ON THE 

CONSUMPTION OF ELECTRONIC EQUIPMENT WITH SOFTWARE 
 
Abstract: Disruptive technologies are transforming intersubjective behaviors in the social 
fabric. The Law needs to evolve to regulate such conduct, but the interpretative 
construction externalized in legal norms does not follow, with the same speed, the 
accelerated social metamorphosis caused, mainly, by the incorporation of the internet and 
new technologies in the processes of production, commercialization and provision of 
digital goods and services. In this context, there is legal uncertainty in the taxation of 
digital goods, whether: due to the erroneous interpretation of the current positive law; by 
the delay in the interpretative harmonization, in the STF, of the tax rules on the digital 
economy; or due to the lack of definition in the calculation basis of taxes levied on 
electronic equipment with software. On the other hand, there are no scientific studies that 
measure the effects of taxes, inserted in the tax reform proposals, in progress in the 
National Congress, on the digital economy. The purpose of this study is to analyze, mainly 
through the methodological tool of the tax incidence matrix rule, the effectiveness of 
current and expected taxes, in the main tax reform proposals, with the objective of 
reaching goods with new technologies, especially software. 

Keywords: taxation; digital goods; disruptive technology; software; tax reform. 

TRIBUTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS Y REFORMA 
TRIBUTARIA: INSEGURIDAD JURÍDICA EN LA COBRO DE 

IMPUESTOS AL CONSUMO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS CON 
SOFTWARE 

 
Resúmen: Las tecnologías disruptivas están transformando comportamientos 
intersubjetivos en el tejido social. La Ley necesita evolucionar para regular tal conducta, 
pero la construcción interpretativa exteriorizada en las normas jurídicas no sigue, con la 
misma celeridad, la acelerada metamorfosis social provocada, principalmente, por la 
incorporación de internet y las nuevas tecnologías en la producción, comercialización y 
provisión de bienes y servicios digitales. En este contexto, existe inseguridad jurídica en la 
tributación de los bienes digitales, ya sea: por la interpretación errónea del derecho 
positivo vigente; por el retraso en la armonización interpretativa, en el STF, de las normas 
fiscales sobre la economía digital; o por la falta de definición en la base de cálculo de los 
impuestos que gravan los equipos electrónicos con software. Por otro lado, no existen 
estudios científicos que midan los efectos de los impuestos, insertados en las propuestas 
de reforma tributaria, en curso en el Congreso Nacional, sobre la economía digital. El 
propósito de este estudio es analizar, principalmente a través de la herramienta 
metodológica de la regla de la matriz de incidencia tributaria, la efectividad de los 
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impuestos actuales y esperados, en las principales propuestas de reforma tributaria, con 
el objetivo de llegar a bienes con nuevas tecnologías, especialmente software. 

Palabras clave: fiscalidad; bienes digitales; tecnología disruptiva; software; reforma fiscal. 

   
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 AS MODIFICAÇÕES NAS RELAÇÕES 
INTERSUBJETIVAS DA SOCIEDADE, ACELERADAS PELAS TECNOLOGIAS 
DISRUPTIVAS; 3 A EVOLUÇÃO DO DIREITO APTO A REGULAR A SOCIEDADE EM 
CONSTANTE REVOLUÇÃO PELAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS; 4 A COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PARA INSTITUÍREM TRIBUTOS SOBRE A 
ECONOMIA DIGITAL: LIMITES NAS ALTERAÇÕES NORMATIVAS 
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TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS; 5 A SUPOSTA LACUNA LEGISLATIVA EM FACE DA 
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OPERAÇÕES COM SOFTWARES PELO ICMS E PELO ISS; 6 A BASE DE CÁLCULO DO 
ICMS INCIDENTE SOBRE O CONSUMO DE EQUIPAMENTOS COM SOFTWARE 
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2021, NAS QUAIS O STF JULGOU PELA INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE O 
LICENCIAMENTO OU A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE; 7 O 
CONSUMO DE RIQUEZAS ADVINDAS DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS E AS 
PRINCIPAIS PROPOSTAS DE REFORMA TRIBUTÁRIA, EM TRAMITAÇÃO NO 
CONGRESSO NACIONAL: PEC 45/2019, PEC 110/2019 E O PL 3.887/2020, QUE 
PRETENDEM CRIAR O IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS – IBS E A CONTRIBUIÇÃO 
SOBRE BENS E SERVIÇOS – CBS; 7.1 Materialidades do IBS previstas na pec 45/2019; 7.2 
Materialidades do IBS previstas na PEC 110/2019; 7.3 Outras considerações sobre as 
propostas de reforma tributária relacionadas com tecnologias disruptivas; 8 
CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.  
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das acepções para a terminologia “tecnologia disruptiva” diz respeito à 
sua ação revolucionária para criar um mercado, produto ou serviço, ou seja, aquela que 
muda, de maneira significativa, a solução que era anteriormente utilizada. O atual 
período histórico, denominado por muitos estudiosos como a “Era da Informação” ou 
“Era Digital”, caracteriza-se pela modificação acelerada na sociedade, em face do avanço 
tecnológico, que vem ocorrendo, principalmente, após a utilização em massa da internet. 

Neste artigo, o objeto do estudo foi delimitado para a tecnologia disruptiva 
relacionada com software que, inicialmente, era adquirido em mídias físicas (disco de 
armazenamento magnético com capacidade de 1.44 MB - disquete, CD (compact disc) 
ou DVD (digital versatile disc) e, depois, na década passada, por meio de download de 
arquivos intangíveis (programas), que eram instalados principalmente em 
computadores, como processadores de texto, planilhas, navegadores, editores de 
imagens e vídeo etc. 
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Atualmente, os programas (softwares) são acessados, principalmente, por 
meio das “nuvens” e estabelecem um conjunto de instruções (aplicativos, scripts, 
macros, firmware etc.), que são utilizados em quase todos os equipamentos 
eletroeletrônicos. Por exemplo, o firmware, também conhecido como “software 
embarcado”, é um conjunto de instruções operacionais que são programadas 
diretamente no hardware de equipamentos eletrônicos (RIBEIRO, 2014). 

Por conseguinte, presentemente, não só os computadores, mas celulares, 
televisores, veículos, equipamentos de som etc. têm, na sua composição, um software 
embarcado ou integrado ou incorporado, que não são mais adquiridos em suporte de 
mídias físicas. 

Por exemplo, um equipamento roteador possui um software integrado, que é 
ativado posteriormente à sua comercialização, pelo próprio consumidor, mas o custo do 
licenciamento é incluído na base de cálculo do ICMS, que incide sobre a saída do roteador. 

Entretanto, se o consumo de um software, bem intangível, for restrito ao seu 
licenciamento ou à sua cessão de direito de uso, o entendimento recente do Supremo 
Tribunal Federal - STF foi pela incidência do ISS, conforme julgamento das Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade - ADIs 1945 e 5659, em fevereiro de 2021, bem como pela 
apreciação posterior da ADI 5958, na qual se analisou a possibilidade de incidência do 
ICMS sobre operações com softwares e congêneres (art. 2° da LC 87/1996 e Convênio 
ICMS 106/2017). 

Na apreciação mais recentemente do assunto, o STF decidiu que houve a 
perda superveniente do objeto da ADI 5958, em face do julgamento anterior da ADI 
5659, indicando que o posicionamento atual é pela impossibilidade da tributação do 
ICMS sobre transferências eletrônicas de softwares e congêneres. 

Nesse contexto, na hipótese da comercialização de um equipamento 
eletrônico com software integrado, incide ICMS ou ISS ou ambos? Se a resposta for o 
ICMS, será possível excluir da sua base de cálculo o valor do software, considerando a 
atual interpretação do STF, indicadora que um bem imaterial (software) não deve sofrer 
a incidência do ICMS, mas do ISS? 

Portanto, mesmo com as decisões do STF, não prevalece a insegurança 
jurídica na dimensão da base de cálculo de equipamentos eletrônicos com software? 

Na “Era da Informação”, na qual a tecnologia e a comunicação convergem para 
a pujança da economia digital, o que não é incontroverso é que as alterações, nas relações 
intersubjetivas do tecido social, não são acompanhadas por adequadas subsunções ao 
direito positivo, ou seja, as construções interpretativas, dentro do sistema jurídico, 
avançam mais lentamente e, por conseguinte, nem sempre se adequam à tecnologia 
disruptiva, motivo pelo qual há insegurança jurídica em relação à incidência dos atuais 
tributos sobre manifestações de riqueza, advindas do consumo de bens digitais. 

A propósito, a suposta lacuna legislativa tributária, em face da tecnologia 
disruptiva, é um dos argumentos dos defensores das principais propostas de reforma 
tributária, em tramitação no Congresso Nacional: PEC 45/2019 e PEC 110/2019, que 
pretendem criar o Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, e o PL 3.887/2020, propenso a 
instituir a Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS. 
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Mas, há necessidade de alterações na Constituição da República Federativa 
do Brasil - CF/1988 para que os atuais tributos incidam, com segurança jurídica, sobre a 
tecnologia disruptiva? Essa é uma das perguntas que este estudo tentará responder. 

A finalidade deste artigo é analisar a eficácia dos atuais impostos e das 
propostas de reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, em relação ao 
objetivo de tributar o consumo de algumas tecnologias disruptivas. 

Para possibilitar tal análise, optou-se por um corte epistemológico para 
averiguar se as normas dos principais impostos que incidem sobre o consumo, mais 
especificamente o ICMS e o ISS, bem como o futuro IBS, são eficazes na tributação de 
algumas tecnologias disruptivas, em especial em software e streaming. 

Como este estudo terá como objeto principalmente normas válidas e futuras 
(não válidas), o autor utiliza ferramentas metodológicas diferentes: i) nas normas 
tributárias atuais, que supostamente incidem sobre o consumo de bens digitais, por 
meio da regra-matriz de incidência tributária - RMIT2; ii) a materialidade do IBS e da 
CBS, contidos nas propostas de reforma tributária e seus reflexos na tributação da 
economia digital, por meio da interpretação econômica do direito, ferramenta que 
facilita a análise de valores econômicos, como a eficiência. 

2 AS MODIFICAÇÕES NAS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS DA SOCIEDADE, 
ACELERADAS PELAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 

A “Era da Informação” é caracterizada especialmente pela popularização da 
internet e de tecnologias disruptivas. Suas incorporações no comportamento humano, 
nas últimas décadas, transformaram aceleradamente a sociedade e, por conseguinte, a 
economia, cada vez mais digital. 

Na primeira fase da economia digital, demarcada doutrinariamente até o final 
do século passado, várias tecnologias passaram a ser utilizadas em massa, como: 
telefonia móvel celular; acesso à internet por meio de provedores, inicialmente, com 
baixa velocidade; smartphones; notebooks; tablets; utilização de mídias físicas e, depois, 
do download de arquivos (de software, de música e de vídeo); canais de TV por assinatura 
(a cabo e por satélite); larga utilização de e-mails e de SMS para comunicação; e início 
de redes sociais, principalmente por meio do Orkut etc. 

Dessa forma, cada vez mais os bens materiais, corpóreos, passaram a ser 
intangíveis, incorpóreos, representados por bites ou bytes, que trafegam pelas redes 
independentemente do transporte físico. Não há dúvidas que a tecnologia da informação 
e da comunicação, do final do século passado, modificou as relações entre as pessoas 
físicas e jurídicas, no tecido social. 

Neste século, com o aumento do acesso à internet com velocidade, por meio 
da “banda larga”, e a hiper conectividade por meio de celulares pessoais, características da 
“Era da Informação”, as redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter etc.) são 
capazes de fomentar protestos, como a Primavera Árabe, de 2011, que é apontada como a 

                                                           
2 A regra-matriz de incidência tributária pode ser utilizada como uma ferramenta metodológica-hermenêutica-
científica, que permite o exame analítico do direito positivo nos seus aspectos sintáticos, semânticos e 
pragmáticos, de modo a facilitar o conhecimento e a descrição do objeto com precisão terminológica. 
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primeira revolta popular a ter sido inflamada por meio das redes sociais, bem como ajudar 
a eleger políticos, como Donald Trump, nos EUA, e Jair Bolsonaro, no Brasil, que 
possivelmente não conseguiriam ser eleitos sem a remessa, em massa, de notícias, a 
maioria ressaltando suas qualidades e depreciando as dos seus adversários políticos. 

Por outro lado, grande parte da atividade econômica, que era efetuada nos 
estabelecimentos físicos, passou a ser realizada em ambiente virtual (e-business), o que 
provocou o desaparecimento do “estabelecimento permanente”, inclusive com a 
crescente utilização de moedas virtuais, desmaterializando as transações. 

Nesse contexto, surgiram novos modelos empresariais, com forte terceirização 
e horizontalização, além da desintermediação dos negócios. Houve a passagem de um 
modelo de produção por “cadeias”, para um de “redes” de agentes interligados, no qual é 
irrelevante a distância em face da globalização da produção e do consumo. 

Ademais, a cada dia surgem novas tecnologias, como bitcoins3, blockchain, 
streaming, plataformas digitais, redes sociais, software4 etc., que permeiam os processos 
de produção, comercialização e prestação de bens, serviços e direitos e, por conseguinte, 
precisam ser reguladas por normas jurídicas. 

No processo evolutivo tecnológico, o conjunto de recursos computacionais 
(software, armazenamento, capacidade de processamento, aplicações, banco de dados etc.) 
pode ficar armazenado nas nuvens, bastando a conexão à internet para viabilizar o acesso.  

Os principais recursos da computação nas nuvens (cloud computing) são a 
Infrastructure as a Service (IaaS), que permite o armazenamento, no qual o consumidor 
é capaz de instalar e gerenciar softwares; a Plataform as a Service (PaaS), muito utilizada 
no desenvolvimento de aplicativos pelo consumidor, que poderá instalar na 
infraestrutura da nuvem aplicativos criados por ele em linguagem de programação 
própria; e o Software as a Service (SaaS), que visa à utilização dos aplicativos rodados e 
executados em uma infraestrutura de nuvem. A IaaS, onde se encontra a capacidade de 
armazenamento, representa a camada da nuvem responsável pela infraestrutura 
imprescindível para as camadas PaaS e SaaS. Esta, por estar situada na camada mais 
externa da nuvem, propicia a interação com o usuário, motivo pelo qual é a camada mais 
perceptível do cloud computing. 

As plataformas de streaming, como a Netflix, funcionam a partir de um fluxo 
de mídia, no qual se faz download de uma pequena parte dos dados, localizados nas 
nuvens, que instantaneamente os reproduz, sem armazená-los, sendo uma alternativa 
mais rápida e segura que baixar totalmente o arquivo por download. 

                                                           
3 “As chamadas moedas virtuais, dentre as quais o exemplo mais conhecido é a bitcoin, são uma forma de 
transferir recursos financeiros entre pessoas pela internet. Essas moedas são desenvolvidas em um 
protocolo de informática chamado blockchain, uma tecnologia que permite a transferência de dados[...]” 
(CASTELLO, 2019, p. 2). 
4 De acordo com o art. 1º da Lei 9.609/1998, software ou “Programa de computador é a expressão de um 
conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de 
qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, 
dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-
los funcionar de modo e para fins determinados.” (BRASIL, 1998) 
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Nesse cenário, no qual diversas tecnologias disruptivas renovam 
constantemente as condutas intersubjetivas no tecido social, exsurge a necessidade da 
evolução do Direito para normatizar os novos comportamentos. 

3 A EVOLUÇÃO DO DIREITO APTO A REGULAR A SOCIEDADE EM CONSTANTE 
REVOLUÇÃO PELAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 

Segundo Lourival Vilanova (2005, p. 62), o operador do direito tem “um fim 
específico: verificar quais as normas em vigor que incidem sobre tal ou qual categoria de 
fatos.” Para esse jusfilósofo pernambucano, o Direito está diretamente relacionado com o 
fenômeno cultural e manifesta-se mediante a linguagem, motivo pelo qual cabe ao seu 
intérprete atribuir sentido aos símbolos contidos no ordenamento jurídico, adjudicando-
lhes significação e, por meio dessas, fazendo referência aos objetos do mundo. 

Se a “categoria de fatos” evolui, não há dúvidas que o Direito também precisa 
evoluir, por exemplo, para acompanhar a revolução social, provocada pelas novas 
tecnologias. E a forma mais natural dessa evolução consiste na construção de novas 
interpretações do direito posto (positivado). 

Dessa forma, a construção da interpretação das normas, unidades 
hermenêuticas do sistema jurídico, precisa evoluir para alcançar esses novos objetos, que 
não se adequam precisamente como as constantes revoluções sociais, provocadas pela 
tecnologia disruptiva. 

É inconcebível, por exemplo, que o conceito de mercadorias, considerado um 
bem tangível na época da criação do ICM, por meio da promulgação da EC 18/1965, 
continue eternamente corpóreo na percepção do intérprete, que alheio às transformações 
tecnológicas, nunca considere a possibilidade da evolução semântica do conceito de 
mercadoria para fins de incidência do ICMS sobre operações com bens digitais. 

Conforme Vilém Flusser (2004, p. 21), nenhuma realidade existe senão pela 
linguagem. O ato de consciência (noeses) de um fenômeno (evento) está na apreensão 
do objeto pela psicologia humana (ideias, raciocínio, lembranças etc.), a qual pode 
atribuir-lhes enunciados. 

Em relação à teoria comunicacional, preconizada por Gregório Robles (2005, 
p. 98), importa saber que o comportamento social é regulado por normas a partir de suas 
dimensões linguísticas: sintática, semântica e pragmática. Sob essa perspectiva, o Direto 
é visualizado em um contexto comunicacional. Sendo assim, diante do processo 
comunicacional, pelo qual o destinatário recebe a mensagem e nela reconhece o código 
e constrói a mensagem em forma de significação, o direito positivo sempre conduz o 
intérprete ao manejo de textos; daí, a afirmação: o Direito como texto. 

A ferramenta metodológica utilizada, neste artigo, a regra-matriz de 
incidência tributária - RMIT, insere-se na teoria do construtivismo lógico-semântico, 
que parte do pressuposto de o ser humano necessariamente produzir a linguagem 
(sintaxe) e, consequentemente, construir o sentido (semântica) de uma forma lógica, a 
fim de atingir seus objetivos (pragmática) (ALCOFORADO, 2020, p. 53). Nessa 
perspectiva, o cientista analisa o objeto a ser estudado de uma forma metodológica, 
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orientando os termos do discurso do direito positivo e da Ciência do Direito nos seus 
aspectos sintáticos, lógicos, semânticos e pragmáticos. 

Assim, o constructivista deve arrumar os termos jurídicos (sintaxe) de forma 
lógica e especificar seus significados (semântica) em face do referencial adotado, levando 
em consideração a revolução social provocada pela tecnologia disruptiva. Para atingir a 
concretude da observação do fenômeno jurídico, no contexto da economia digital, o 
conhecimento da linguagem do Direito supõe indagar a maneira como os sujeitos a 
utilizam na comunidade em que vivem (pragmática), considerando as novas relações 
intersubjetivas provocadas pela revolução tecnológica. 

Não se pode olvidar que, na metodologia da RMIT, o direito é compreendido 
como um processo comunicacional e, sendo linguagem, necessariamente deve ser 
produzido pelo homem, que carrega consigo seus valores ideológicos e suas experiências 
no tecido social, atualmente impregnadas pela tecnologia. Partindo dessa premissa, as 
normas jurídicas resultam da construção elaborada pelo intérprete (impregnada de 
valores, influenciados pela tecnologia da informação e da comunicação), que atribui 
sentido (interpretação) ao enunciado prescritivo (expressão do direito). 

Dessa forma, a norma jurídica está condicionada por um contexto, cada vez 
mais tecnológico, além dos referenciais axiológicos, motivo pelo qual os elementos 
sociais, históricos, econômicos, filosóficos, tecnológicos e sociológicos influenciam na 
criação dos enunciados prescritivos em face da participação dos legisladores, bem como 
na interpretação efetuada pelo operador do direito, devendo ser considerando o 
contexto da “Era da Informação”, cuja repercussão econômica, influenciada pela 
utilização em massa da tecnologia e da comunicação, vem sendo denominada de 
economia digital. 

Importa ressaltar que o operador do direito, diante da análise de um caso 
concreto que envolva tecnologia, apesar de não ser necessário que ele seja especialista 
na área, precisa conhecer como a referida tecnologia interfere nas relações 
intersubjetivas. Portanto, para bem desempenhar o seu ofício, necessita, pelo menos, 
identificar como as relações jurídicas podem acontecer diante da nova realidade social 
provocada pela mencionada tecnologia disruptiva. 

Para isso, se o objeto a ser analisado envolver tecnologia, o operador do 
direito, utilizando-se da intertextualidade, precisa apoiar-se no conhecimento, mesmo 
que superficial, da Ciência da Computação, da Tecnologia da Informação e da 
Comunicação etc. para captar elementos imprescindíveis ao conhecimento de como a 
referida tecnologia interfere nas condutas intersubjetivas, que deve ser regulada pelo 
direito positivo. Dessa forma, mesmo sem ser especialista em tecnologia, o operador do 
direito deve, além de delimitar o tecido social sob a qual a referida inovação interfere, 
conhecer o funcionamento básico da mencionada tecnologia, objetivando, pelo menos, 
um conhecimento mínimo sobre o assunto, sem o qual a construção interpretativa sobre 
os fatos e o direito positivo, relacionados com a referida tecnologia disruptiva, é 
praticamente impossível. 

Ademais, infelizmente, é notória a lentidão da harmonização da 
interpretação, pelo STF, de normas tributárias que não se subsomem adequadamente a 
fatos relacionados às tecnologias disruptivas, enquanto estas evoluem rapidamente, 
dificultando a resolução de litígios e evidenciando conflitos de competência na 
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tributação sobre o consumo de bens desmaterializados, direitos disponibilizados e 
serviços digitais utilizados. 

A propósito, o STF, em fevereiro de 2021, após mais de duas décadas, concluiu 
o julgamento da tributação nas operações com programas de computador (software), 
sendo que, na época da propositura da ADI 1945, em 1999, suas aquisições eram feitas 
com o suporte físico do disquete, CD ou DVD.  

Nesse contexto, não havia muitas dúvidas de que o ICMS deveria incidir sobre 
as saídas dos suportes físicos, bens tangíveis, que continham os programas, que eram 
adquiridos com ânimo definitivo pelo consumidor. 

Todavia, na década passada, a transferência do software vinha ocorrendo por 
meio de download (transferência de dados entre dispositivos por meio da internet) e, 
atualmente, por meio de streaming ou software as a service – SaaS (quando o consumidor 
não “baixa” mais o programa permanentemente no seu computador, mas o acessa direto 
das nuvens), hipóteses que sequer existiam na época do protocolo da ADI 1945. 

No julgamento do software “do presente”, no qual ele é apenas acessado 
(usado temporariamente) nas nuvens, ou seja, não há transferência de titularidade e, por 
conseguinte, não há operação de circulação de mercadoria com ânimo definitivo, não 
seria razoável que considerassem, no julgamento, para servir de precedente para o 
futuro, apenas signos do passado, que conceituavam o software como um programa 
comercializado, definitivamente, junto com o suporte físico de mídia (CD ou DVD). 
Priscila de Souza (2014, p. 110) esclarece que, “mesmo com a manutenção do texto (em 
sentido estrito), a sociedade, em contínuo processo de evolução, pode, em dado 
momento, atribuir novos sentidos a antigos textos.” 

Ora, se as relações intersubjetivas, no tecido social, modificam cada vez mais 
rapidamente, em face das tecnologias disruptivas, o direito precisa evoluir para regular 
essas novidades comportamentais, presentes na economia digital. 

O operador do direito precisar acompanhar a evolução tecnológica para 
interpretá-la adequadamente. A fenomenologia da incidência dos impostos, que 
incidem sobre software, não pode considerar o domínio semântico de duas décadas 
atrás. Um julgamento adequado precisa levar em consideração a ressignificada dos 
signos, que exteriorizam conceitos atuais, considerando as tecnologias disruptivas. 

Dessa forma, a análise isolada da ADI 1945 pelo STF, no contexto tecnológico 
atual, provocaria o julgamento de fatos que não mais existem. Por conseguinte, foi 
pertinente sua análise conjunta com a ADI 5659, que considerava novas tecnologias 
disruptivas, motivo pelo qual a Suprema Corte decidiu, por maioria, excluir das 
hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento ou cessão de direito de uso de 
programas de computador, nos quais não há operação de circulação de mercadorias, 
vencidos os Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Nunes Marques, 
em sessão realizada por videoconferência, em 18.2.2021. 

Portanto, construções interpretativas, baseadas no direito posto, legislado 
quando não havia a economia digital, podem evoluir para regular as condutas 
intersubjetivas atuais, nas quais a tecnologia disruptiva rompe com os comportamentos 
do passado. Essa construção hermenêutica, entretanto, muitas vezes é anacrônica para 
regular condutas inimagináveis na época da CF/1988. 
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Na época da promulgação da Constituição Cidadã, não se imaginava que uma 
plataforma digital, idealizada para permitir a reserva de hotéis, como o Booking.com, 
transformar-se-ia, mesmo sem possuir um único imóvel, na empresa que mais lucra 
nesse segmento econômico. Também não se pensava que uma plataforma, que apenas 
intermedeia vendas no mundo virtual, como a Amazon.com, tornar-se-ia uma das 
empresas mais lucrativas do nosso planeta. Muito menos havia previsões que um site de 
busca, como o google.com, utilizando-se das informações privilegiadas dos seus 
usuários, intermediasse publicidade direcionada e, por conseguinte, conseguisse se 
tornar a empresa mais lucrativa desse setor. 

Enfim, são muitos os exemplos de empresas totalmente digitais, com pouca 
estrutura física, que se tornaram as mais valiosas do planeta, como as que exploram o 
consumo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e do Twitter. Será que a reforma 
tributária, em tramitação no Congresso Nacional, que pretende implantar um imposto 
sobre o valor adicionado – IVA5 no Brasil, conseguirá tributar eficientemente esse setor 
da economia digital? 

Um dos maiores desafios do direito, atualmente, é conseguir tributar, com 
segurança jurídica, as riquezas advindas da economia digital.6 

4 A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PARA INSTITUÍREM 
TRIBUTOS SOBRE A ECONOMIA DIGITAL: LIMITES NAS ALTERAÇÕES 
NORMATIVAS INFRACONSTITUCIONAIS EM FACE DA COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA SOBRE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 

A CF/1988 outorga às pessoas políticas de direito público a competência7 para 
instituírem tributos apontando a materialidade específica para cada Ente Federativo, 
algumas vezes de forma sobreposta e fragmentada, provocando complexidade para o 
contribuinte, conflitos de competência entre as pessoas políticas de direito público e 
saturação da base de incidência. 
                                                           
5 O IVA é utilizado em cerca de 170 países do mundo, cuja base de incidência é ampla, composta pela soma 
de todos os custos envolvidos na produção e comercialização de bens, serviços e direitos. Uma rara 
exceção de país desenvolvido que não adota o IVA é os EUA, onde se cobra o tributo sobre o consumo na 
última fase da cadeia produtiva. Como o brasileiro não tem a cultura da satisfação de pagar tributo, exigi-
lo apenas na última fase da cadeia poderia propiciar o aumento da sonegação fiscal. 
6 Diante da inexpressiva tributação da renda de empresas que atuam na economia digital - no Brasil, o 
imposto de renda na fonte é o adequado para esse mister -, em 8.10.2021, na reunião da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, que contou com a participação de 136 países, 
inclusive dos  participantes do G20, depois de seis anos de discussões técnicas e negociações, a partir da 
publicação do relatório do Projeto OECD/G20 Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy foi 
aprovada a implantação, a partir de 2023, de um imposto global para tributar a economia digital, que 
incidirá (alíquota de 15%) sobre a parcela de lucros excedentes a 10% das multinacionais, com faturamento 
superior a 20 bilhões de euros por ano, cuja arrecadação deverá ser realocada dos paraísos fiscais para, 
proporcionalmente, os países onde são realizadas transações digitais. Pela proposta, “Em contrapartida ao 
acordo, os países se comprometem a eliminar os impostos digitais que tenham instituído unilateralmente 
(digital sales taxes) e a não instituir novos impostos desse tipo.” (BRASIL, 2021). 
7 Competência tributária é a aptidão jurídica, modalizada em obrigatória ou em permitida, para criar 
normas jurídicas que, diretamente ou indiretamente, disponham sobre a instituição, arrecadação e 
fiscalização de tributos. (GAMA, 2009, p. 359). 
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O critério material é o núcleo da hipótese de incidência, composto por verbo 
e complemento, que descreve abstratamente um fato, que, se exteriorizado em 
linguagem competente, em determinado espaço e tempo, implicará o nascimento de 
uma relação jurídico-tributária (consequência da RMIT), na qual haverá o sujeito ativo 
com o direito subjetivo de receber e, concomitantemente, o sujeito passivo com a 
obrigação de pagar o crédito tributário. 

Relevante destacar a importância da regra-matriz de incidência como método 
facilitador da compreensão de qualquer norma jurídica em sentido estrito, que, devido 
à sua homogeneidade sintática, pode ser construída em qualquer nível hierárquico 
(normas constitucionais, legais nacionais, legais federais e legais estaduais). 

Assim, o operador do direito pode utilizar esse instrumento metodológico em 
vários níveis normativos hierárquicos. Por exemplo, na análise da norma de competência 
tributária, Roque Carrazza (2015, p.606) identificou a RMIT possível: “ainda que, por 
vezes, de modo implícito e com certa margem de liberdade para o legislador – a norma-
padrão de incidência (o arquético, a regra-matriz) de cada exação”.  

Se examinada a hipótese de incidência de um tributo, previsto em determinada 
lei, em contraponto com sua materialidade, inserida na competência tributária, estar-se-
ia analisando sua constitucionalidade. Com a decomposição das normas de competência 
(RMIT possível) em contraponto com a hipótese de incidência da RMIT, da norma geral e 
abstrata, instituidora de um tributo, é possível avaliar se ela ultrapassou os limites da 
competência para sua instituição (ALCOFORADO, 2020, p. 80). 

Importa ressaltar que a materialidade deriva da norma de competência 
tributária, sendo que a Carta Magna estabelece limites, pertinentes às hipóteses de 
incidência tributária, na instituição de tributos pelos entes federativos, impossibilitando 
a incidência sobre comportamentos alheios aos delineados na Constituição. 

Com essa premissa, traz-se a lume que simples alterações 
infraconstitucionais, como a inclusão de novas atividades na lista de serviços da LC 
116/2003, passíveis de incidência do ISS, como a “disponibilização, sem cessão definitiva, 
de dados por meio da internet”, dificilmente conseguem contornar conflitos da rígida 
competência tributária, inclusive os decorrentes da divisão de competência entre 
Estados e Municípios, como os assistidos nos últimos anos (assunto das ADIs 1945 e 
5659), especificamente sobre a tributação de software. 

O sistema tributário brasileiro prescreve a competência concorrente para os 
três Entes Federativos instituírem impostos sobre a mesma base econômica do consumo, 
desde a promulgação da Emenda Constitucional 18/1965 à Constituição de 1946, época 
na qual havia clara distinção: o ICM tributava bens materiais (a partir da CF/88 passou 
a ser ICMS; o ISS, prestação de serviços; e o IPI, a produção industrial. 

Será que o mesmo sistema é adequado para tributar a economia digital, mais 
de meio século após a criação dos impostos que incidem sobre operações de circulação 
de mercadorias e prestação de serviços? 
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5 A SUPOSTA LACUNA LEGISLATIVA EM FACE DA TECNOLOGIA DISRUPTIVA: A 
INSEGURANÇA JURÍDICA NA TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM SOFTWARES 
PELO ICMS E PELO ISS 

Diferente do que ocorre na maioria dos países desenvolvidos, nos quais existe 
IVA com competência unificada sobre o consumo, no Brasil, com a competência 
concorrente dos entes federativos sobre a mesma base econômica, a eterna dicotomia 
entre bens ou serviços, dar ou fazer, material ou imaterial, é fonte de lides que alimentam 
os contenciosos administrativo e judicial. 

Relativamente ao ICMS, pela análise sintática e semântica da norma de 
competência, prevista no art. 155, II, da CF/1988, percebe-se que o imposto não incide 
sobre mercadoria ou serviço, como, muitas vezes, a linguagem, utilizada de maneira 
comum, reproduz. No discurso científico, no qual se utiliza a linguagem com maior 
rigor, a incidência não ocorre sobre mercadoria ou serviço, mas sobre operações com 
circulação de mercadorias ou sobre a prestação de serviços de transporte e comunicação. 

Por conseguinte, a sintaxe, a semântica e a pragmática da competência do 
ICMS, por exemplo, impossibilitam a incidência do mencionado imposto sobre as 
operações envolvendo o streaming, porque não há operação de circulação jurídica, ou 
seja, não se altera a posse com ânimo definitivo, nem a propriedade. 

Portanto, é razoável que a aquisição de um bem para utilização periódica não 
seja passível de incidência pelo ICMS, apesar de respeitosas opiniões contrárias, no 
sentido de que seria possível exigir o referido imposto, por exemplo, na aquisição de uma 
música baixada em plataforma digital para utilização, mesmo por prazo determinado. 

Mas, partindo-se da premissa que streaming não está na materialidade do 
ICMS, será que procede o argumento de que, na impossibilidade da tributação por esse 
imposto estadual, poderia o ser por tributo municipal, desrespeitando o princípio da 
tipicidade tributária? 

Tal afirmativa não é razoável porque, diferentemente da União, os 
Municípios não possuem competência residual. O fato de haver previsão (art. 156, III, da 
CF/1988) da incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos na competência tributária dos Estados, não implica que um fato, não 
tributado pelo ICMS nem passível de subsunção ao conceito de prestação de serviço, 
delineado na competência municipal, possa sofrer incidência do ISS, mesmo se houver 
sua inclusão em lei complementar. 

O item 1.09, por exemplo, foi inserido na lista de serviços anexa à LC 116/2003, 
que passou a prever a incidência do ISS na “disponibilização, sem cessão definitiva, de 
conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 
de livros, jornais e periódicos”. Mas, será que tal previsão encontra-se na materialidade 
da competência dos Municípios (art. 156, III, da CF/1988), cuja incidência do imposto 
deve se restringir à prestação de serviços de qualquer natureza? Será que a mera 
disponibilização de um vídeo, cujo conteúdo foi elaborado para utilização para qualquer 
pessoa (vídeo de prateleira, de acordo com as antigas decisões do STF), enquadra-se no 
conteúdo de prestação de serviço passível de incidência do ISS? 

Evidentemente, os constituintes de 1988 não deram um “cheque em branco” 
aos Municípios. Para que haja incidência do ISS, é necessária a conduta humana 
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caracterizada como prestação de serviço, contemplada implicitamente na competência 
dos entes públicos municipais, além de sua inclusão em lei complementar. Ou seja, 
inserir um item na lei complementar 116/2003, que não esteja caracterizado como efetiva 
prestação de serviço, como prescreve a materialidade implícita da competência 
tributária dos municípios, não o torna passível de incidência do ISS. 

O conceito vago e ambíguo de serviço, para fins de incidência do ISS, já foi 
enfrentado por vários juristas, muitos dos quais o delimitam à obrigação do processo de 
fazer, a exemplo de Aires Fernandino Barreto (2003, p. 423), que, analisando o critério 
material da RMIT do ISS, assevera que “é a conduta humana (prestação de serviço) 
consistente em desenvolver um esforço visando a adimplir uma obrigação de fazer.” 

Eurico de Santi (2000, p. 63) distingue com precisão linguística os atos de 
fazer (processo, enunciação, pintar um quadro) dos seus efeitos (produto, enunciado, 
quadro pintado).  

Por óbvio, a enunciação está na materialidade do ISS, mas a fase posterior da 
cadeia produtiva, como a cessão onerosa do seu produto (enunciado), mesmo com a 
contrapartida da movimentação econômica (pagamento), não tem o condão de se 
subsumir à hipótese abstrata da incidência passível da competência municipal do ISS. 

Por exemplo, no arquétipo da competência tributária municipal, a 
enunciação (processo de prestação de serviço por meio da gravação de um vídeo) poderia 
estar no conceito de serviço, para fins de incidência do ISS. Já o esforço humano de locar 
ou ceder os direitos de assistir ao vídeo definitivamente não, exceto se o “ambiente” 
tributário estivesse sob a égide do IVA, da União Europeia, conforme explicado por 
Bernardo Ribeiro de Moraes (1975, p. 42), contexto sobre o qual é legítima a ficção 
jurídica (o Direito cria suas próprias realidades) que diferencia bens materiais e 
imateriais: “o imposto sobre o valor acrescido, quanto à prestação de serviços, onera as 
atividades econômicas de transferência de bens não materiais, ou melhor, de bens 
imateriais, isto é de serviços”. 

Os defensores da tributação pelo ISS não diferenciam o ato de fazer 
(enunciação) do seu produto (enunciado); afinal, para eles o que importa é a mera 
utilidade. Nesse contexto, abandonam o conceito jurídico para utilizar tão somente a 
perspectiva econômica. Por conseguinte, alegam que a diferenciação entre dar e fazer é 
totalmente ultrapassada. 

Respeitados estudiosos do assunto, como o tributarista Alberto Macedo (2020, 
p. 3), defendem a incidência do ISS sobre operações com softwares, com o argumento da 
impossibilidade de existir um conceito constitucional de “mercadoria digital”. 

Tal assertiva, entretanto, que diferencia bem material de imaterial, não se 
coaduna com o nosso sistema tributário; afinal, energia elétrica (bem imaterial), desde 
a Constituição de 1988 é tributado pelo ICMS, e os conceitos devem evoluir para albergar 
as novas realidades sociais. Tal diferenciação foi a construção legal oferecida à União 
Europeia, onde existe o IVA. 

Segundo Marco Aurélio Greco (2000, p. 87), “mercadoria pode significar tudo 
aquilo que seja objeto de determinado mercado, que esteja integrado em um 
determinado âmbito econômico”, razão pela qual não há impropriedade na terminologia 
“mercadoria digital”. 



127 
 

CERS | REVISTA CIENTÍFICA DISRUPTIVA | VOLUME III | NÚMERO 2 | JUL-DEZ / 2021 
 

A TRIBUTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS E A REFORMA TRIBUTÁRIA: INSEGURANÇA JURÍDICA NA 
COBRANÇA DE IMPOSTOS QUE INCIDEM SOBRE O CONSUMO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM 

SOFTWARES 

Ademais, o Direito existe para regular relações intersubjetivas, inclusive as 
atuais, e não apenas as do século passado, no qual bens como livros, músicas, softwares 
etc. só existiam se acompanhados do suporte tangível. 

Dessa forma, por meio do processo hermenêutico, a CF/1988 pode se adaptar 
aos novos tempos, antes imprevisíveis, o que permite a construção interpretativa pela 
incidência do ICMS na aquisição, por download de softwares (bem intangível, não 
corpóreo), adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados, mas desde que 
adquiridos definitivamente, com operação de circulação jurídica, ou seja, com 
transferência de titularidade.  

Portanto, considerando que o ICM foi criado há mais de 50 anos, por meio da 
promulgação da EC 18/1965, época na qual a inteligência artificial só existia em filmes de 
ficção científica, não é adequada a defesa de que o imposto incidente sobre operações 
de circulação de mercadorias nunca poderá incidir na transação de software, bem não 
corpóreo, mesmo que adquirido em definitivo por download. 

Assim, não existe lógica na defesa de que o conceito constitucional de serviço 
evoluiu (fazer para ter utilidade), mas o de mercadoria não. Muito menos é razoável 
defender que o conceito de mercadoria nunca poderá ser incorpóreo e, por conseguinte, 
toda a economia digital e as próximas revoluções tecnológicas não poderiam ser 
tributadas pelo ICMS. 

Em relação à tributação da licença ou cessão de uso de sistemas ou programas 
de computador, o STF vinha decidindo pela incidência do ICMS, quando o software não 
era encomendado e personificado, conforme REs 176.626/1988 e 199.464-9/1999, 
jurisprudência modificada apenas em 2021. 

Por outro lado, se prevalecer a não incidência do ICMS sobre operações com 
software porque ele é intangível, como fica a tributação de um computador, que tem na 
sua composição software embarcado ou integrado ou incorporado? Incidirá ISS 
proporcionalmente ao valor do software e ICMS apenas sobre o hardware? 

Tal questionamento não foi enfrentado no julgamento das ADIs 1945, 5659 e 
5958, doravante analisado. 

6 A BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE O CONSUMO DE 
EQUIPAMENTOS COM SOFTWARE AGREGADO. ANÁLISE DAS DECISÕES NAS 
ADIS 1945, 5659 E 5958, PROFERIDAS EM 2021, NAS QUAIS O STF JULGOU PELA 
INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE O LICENCIAMENTO OU A CESSÃO DE DIREITO DE 
USO DE SOFTWARE 

De acordo com os argumentos até então expostos, pode-se estabelecer a 
premissa de que a escolha da espécie tributária, adequada para incidir sobre 
determinado bem, independe do seu estado, ou seja, se é material, imaterial, abstrato, 
intangível, incorpóreo etc. O fato de ser digital, por exemplo, não deveria influenciar na 
decisão de tributar pelo ICMS ou pelo ISS. 

Ademais, é irrelevante, apesar da crescente evolução tecnológica, se a aquisição 
do software foi efetuada pessoalmente ou por via internet (FALETT, 2017, p. 96). Importa 
que se trate de mera cessão de uso, com ausência de tradição, não incidindo, portanto, o 
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ICMS, exceto se a aquisição do software ocorresse de acordo com a década passada, 
quando se compravam programas que podiam ser usados indefinidamente, diferente da 
mera cessão por tempo limitado, como ocorre atualmente. 

Por outro lado, se ocorrer uma enunciação personalizada (processo de 
prestação de serviço por meio da elaboração de um programa específico, para 
determinado consumidor), tal atividade humana poderia estar (desde que não 
assalariada, prestada por terceiro com fins econômicos etc.) no conceito de serviço para 
fins de incidência do ISS. 

Portanto, é salutar esclarecer que o Direito deve acompanhar as mutações da 
realidade social que pretende normatizar, sob pena de ficar obsoleto, mas o intérprete 
da norma não pode “fugir” da linguagem do legislador constitucional (RMIT possível).  

Assim, nem uma lei, muito menos um convênio ICMS, celebrado no âmbito 
do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, podem prever a incidência do 
ICMS na mera disponibilização de bens e mercadorias digitais, “alargando”, 
erroneamente, a competência, prevista na CF/1988, para os Estados e o Distrito Federal.  

Por conseguinte, como os entes instituidores de tributos não podem 
aumentar as materialidades previstas nas suas competências tributárias, a mera 
alteração na legislação infraconstitucional, como a ampliação da lista de serviços, 
efetivada na LC 116/2003, não pode viabilizar a tributação, com segurança jurídica, de 
novas tecnologias, como as meras cessões, disponibilizações ou locações, sem cessão 
definitiva, de bens digitais. 

Enfim, não cabe ao legislador infraconstitucional incluir atividades estranhas 
ao conceito de serviço, sob pena de contrariar a competência tributária. Entretanto, não 
foi essa a decisão majoritária do STF, que afastou a incidência do ICMS no licenciamento 
ou cessão de direito de uso de programas de computador, mas estabeleceu a incidência 
do ISS, como se o referido imposto pudesse incidir em face de uma mera utilidade, sem 
necessidade da atividade humana. 

A problemática, discutida na ADI 1945, foi ajuizada em 1999, época na qual o 
usuário adquiria definitivamente um software. Nessa perspectiva, considerando as 
premissas estabelecidas no presente artigo, tais operações deveriam sofrer a incidência 
do ICMS, desde que os programas não fossem elaborados para determinado usuário 
(personalizados, sujeitos ao ISS), independentemente se existia suporte físico (disquete, 
CD, DVD) ou se houve download. 

Assim, o julgamento do STF, concluído em janeiro de 2021, se considerasse 
apenas a tecnologia do passado, discutiria uma realidade fática inexistente. Atualmente, 
a aquisição definitiva do bem imaterial (software) foi substituída pelo direito de dispor 
do seu uso, por tempo determinado, via acesso às nuvens, por meio do software as a 
service – SaaS. 

O SaaS é considerado a superação do acesso via download porque o usuário 
consumidor, por meio de uma aplicação instalada em determinada plataforma, viabiliza 
seu acesso via internet (PISCITELLI, 2018, p. 36). Assim, quando o programa adquirido 
permanece nas nuvens, como na prática ocorre no SaaS, não há necessidade de sua 
instalação no computador do usuário consumidor.  
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Portanto, resta evidenciado que os julgamentos do STF, Corte Suprema que 
estabiliza a interpretação jurídica sobre competência tributária, estão defasados em 
cerca de duas décadas, comparando-os com a evolução tecnológica. 

Graças à advertência doutrinária de que o STF, em 2021, estava julgando 
relações intersubjetivas advindas de uma tecnologia ultrapassada, não ocorreu, 
felizmente, a análise isolada da ADI 1945. Assim, o seu julgamento foi feito em conjunto 
com a ADI 5659, protocolada em 2017, ocasião na qual os Ministros do STF decidiram, 
por maioria, excluir das hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento ou cessão de 
direito de uso de programas de computador. 

O STF, entretanto, ao afastar a incidência do ICMS, decidiu que incide o ISS. 
Dentre os ministros vencidos, oportuno registrar o entendimento de Nunes Marques: 

o mero licenciamento ou a cessão de software por meio digital, sem que 
o produto esteja acompanhado de suporte físico, não faz surgir, por si 
só, a incidência de ISS. Por outro lado, considerou possível a incidência 
de ICMS sobre a circulação de mercadoria virtual, uma vez que, 
atualmente, são realizados negócios, operações bancárias, compra de 
mercadorias, músicas e vídeos, entre outros, em ambiente digital. 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2021a) 

Apesar de o STF ter modulado os efeitos da decisão, ao atribuir eficácia ex 
nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, muitas dúvidas sobrevêm 
porque alguns Estados não estavam cobrando o ICMS, assim como muitos contribuintes 
não estavam recolhendo o ISS em face da precária fiscalização por parte da maioria dos 
Municípios, exceto os grandes.  

Registre-se a inusitada decisão da modulação: 

Por sua vez, incide o ISS no caso de não recolhimento do ICMS ou do 
ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da data da 
publicação da ata de julgamento do mérito, nos termos do voto do 
Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos 
da decisão. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2021b) 

Ou seja, o que importa é tributar sem levar em consideração o princípio da 
tipicidade tributária. No entanto, evidentemente que não se pode contrariar essa limitação 
constitucional do direito de tributar. O fato de haver previsão (art. 156, III, da CF/1988) da 
incidência do ISS, em relação à prestação de serviços não compreendidos na competência 
tributária dos Estados, não implica que um fato, não tributado pelo ICMS nem passível de 
subsunção ao conceito de prestação de serviço, delineado na competência municipal, 
possa sofrer incidência do ISS, mesmo com sua inclusão em lei complementar. 

Na última decisão da Corte Superior sobre o assunto, em março de 2021, foi 
analisada a possibilidade de tributação, pelo ICMS, nos termos do Convênio 106/2017, de 
softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, 
que sejam padronizados, ainda que sejam transferidos eletronicamente. Na ocasião, o 
STF decidiu que houve a perda superveniente do objeto da ADI 5958, em face do 
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julgamento anterior da ADI 5659, indicando que o posicionamento atual é pela 
impossibilidade da tributação do ICMS nessas mercadorias digitais.8 

Mesmo com a suposta pacificação, pelo STF, da dicotomia entre o que venha a 
ser mercadoria ou serviço, é provável a continuação dos conflitos entre Estados e 
Municípios e até entre os próprios entes federativos municipais; afinal, mesmo o STF 
tendo definido pela incidência do ISS na tributação sobre software, na hipótese de 
fornecimento de programa por meio de nuvem, como no SaaS, quais seriam os sujeitos da 
relação jurídica se o estabelecimento do prestador do serviço for domiciliado no exterior 
o intermediador da prestação do serviço estiver localizado em São Paulo, a prestação do 
serviço ocorrer por meio de uma plataforma digital, cadastrada em Pernambuco, e o 
destinatário do serviço, localizado na Paraíba, efetuar seu pagamento, em moeda digital, 
diretamente para a empresa sediada no exterior? Este autor não vislumbra segurança 
jurídica na regulamentação dessas questões pelo atual direito positivo. 

O STF decidiu que incide ISS sobre operações com streaming e, por 
conseguinte, quando se assiste a um filme por meio da Netflix, o sujeito ativo é o 
Município. Todavia, se o consumidor assistir ao mesmo filme, cujo conteúdo audiovisual 
for adquirido por meio do serviço de acesso condicionado9, continuará incidindo o ICMS? 

E na hipótese de comercialização de um computador com o custo do aplicativo 
do software integrado, cuja ativação ou renovação é efetuada posteriormente à venda, qual 
tributo deverá incidir sobre essa operação? Será o ISS porque a ativação - mesmo efetuada 
pelo consumidor e não pelo prestador do serviço - é um serviço complementar? Se for o 
ICMS, será possível excluir da base de cálculo (o valor do computador mais o do programa 
instalado) o valor do software, considerando o entendimento de que, pelo fato de software 
ser bem imaterial, só deve sofrer a incidência do ISS? 

Seguindo a premissa deste autor, como não é adequada a defesa de que o 
ICMS nunca poderá incidir na transação de software, mesmo sendo um bem não 
corpóreo, é forçoso admitir que incidirá o ICMS sobre a comercialização de um 
computador, sendo correta a inclusão, na sua base de cálculo, do valor do hardware mais 
o do software, se este for integrado ao computador e utilizado pelo consumidor com 
ânimo definitivo, sem necessidade de pagar pela sua instalação ou atualização. 

Portanto, é necessário averiguar se o programa instalado no equipamento 
eletrônico foi apenas cedido, por prazo determinado, ou foi vendido com ânimo 
definitivo, sem a necessidade de pagamento pela sua atualização. 

Por outro lado, na hipótese de o software, incluído no preço do computador, 
ser apenas cedido para uso por prazo determinado, é inevitável a conclusão, em 
consonância com a decisão do STF, que há incidência do ICMS sobre a saída do referido 
computador. Mas, da sua base de cálculo deverá ser excluído o custo do software, que 
não é adquirido com ânimo definitivo. 

                                                           
8 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/ADI-5-958-brasscom.pdf. 
Acesso em: 10 out 2021. 
9 A Lei Federal 12.485/2011 dispõe sobre o Serviço de Acesso Condicionado - SeAC, prestado no regime 
privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição 
de conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais de programação nas modalidades avulsa de 
programação e avulsa de conteúdo programado e de canais de programação de distribuição obrigatória, por 
meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer. (BRASIL, 2011) 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/ADI-5-958-brasscom.pdf
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Enfim, definitivamente, resta evidenciado que o STF não dirimiu muitas 
controvérsias sobre o tema, bem como que as atuais competências tributárias não 
atingem, com segurança jurídica, as várias materialidades que surgiram, e continuarão 
evoluindo, em face da tecnologia disruptiva, não podendo, inclusive, a legislação 
infraconstitucional alargar as hipóteses de incidência do ICMS ou do ISS, conforme o caso.  

Assim, diante da dificuldade do enquadramento da materialidade do ICMS e 
do ISS sobre tecnologias disruptivas (software as a service etc), só a criação de um novo 
imposto, por meio da competência residual da União (154, I, da CF/1988), poderia atingir 
essas novas materialidades com segurança jurídica. No entanto, tal criação, aumentaria 
a concentração da arrecadação na União. 

Eis a sensata opinião de Maria Ângela Padilha (2020, p. 366) sobre o assunto: 

Importa ter em mente que a interpretação e a aplicação da Constituição 
não podem simplesmente ceder às transformações sociais e às vontades 
do legislador infraconstitucional. Enquanto aguardamos reformas 
tributárias, em matéria de tributação de software, o grande desafio é 
buscar as respostas a partir das regras do jogo impostas pelo 
ordenamento jurídico vigente. 

Contudo, a problemática é a morosidade do trâmite de um processo no Poder 
Judiciário, motivo pelo qual, quando o STF o julga, definitivamente, e estabelece as 
regras corretas do jogo, a tecnologia evoluiu, tão rapidamente, que as referidas regras se 
tornaram obsoletas e primitivas para o jogo atual. O download de software, da forma 
como existia na época da propositura da ADI 1945, quando se adquiria o programa em 
definitivo, praticamente deixou de existir. 

De qualquer modo, diante das constantes disputas entre diversos entes 
acerca da materialidade de novas tecnologias, uma alternativa apresentada pela doutrina 
(DIAS JÚNIOR, 2019) é sua tributação com competência tributária a cargo da União, 
estabelecendo-se regras de repartição da receita tributária. Tal proposta, entretanto, 
além de ser questionável sob o ponto de vista do pacto federativo, não conta com o apoio 
político da maioria dos representantes dos Estados e dos Municípios, motivo pelo qual 
as atuais propostas de reforma tributária, em discussão no Congresso Nacional, não 
contemplam essa centralização da competência tributária na União. 

7 O CONSUMO DE RIQUEZAS ADVINDAS DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS E AS 
PRINCIPAIS PROPOSTAS DE REFORMA TRIBUTÁRIA, EM TRAMITAÇÃO NO 
CONGRESSO NACIONAL: PEC 45/2019, PEC 110/2019 E O PL 3.887/2020, QUE 
PRETENDEM CRIAR O IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS – IBS E A 
CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS – CBS 

Diante das incertezas jurídicas e para diminuir os litígios entre Fisco e 
contribuinte, bem como atenuar os conflitos de competência, uma alternativa para 
tributar as novas tecnologias é criar um tributo, tipo IVA, que poderia permitir que os 
entes federativos atingissem, com mais segurança jurídica, as novas materialidades 
dispostas na economia digital, como softwares, bem imaterial indispensável para o 
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funcionamento de aplicativos em computadores, celulares, televisores, veículos, 
equipamentos de som etc. 

Nesse contexto, estão em tramitação, no Congresso Nacional, as Propostas de 
Emenda à Constituição: 45-A, de 2019 (PEC 45/2019, que tramita na Câmara e foi 
concebida no Centro de Cidadania Fiscal - CCiF); e a PEC 110/2019, que tramita no 
Senado Federal. 

Ambas preveem a instituição de um Imposto sobre Bens e Serviços - IBS, tipo 
valor adicionado, com arrecadação no local de destino (do consumo), cuja base de 
incidência é ampla, composta pela soma de todos os custos envolvidos na produção e 
comercialização de bens, serviços e direitos. 

O Governo Federal, por outro lado, preferiu encaminhar uma proposta 
específica, por meio de um Projeto de Lei Ordinária 3.887/2020, com o intuito de criar a 
Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS, em substituição às atuais contribuições 
PIS/Pasep e Cofins. A CBS prevê incidência ampla sobre o consumo, inclusive sobre 
transações realizadas com bens intangíveis.  

Trata-se da primeira proposta de reforma do atual Governo Federal, que 
sinalizou preferir uma reforma infraconstitucional, ou seja, a atual gestão não compactua 
com uma reforma ampla, que reformule a Constituição, como as que criam o IBS. 

Seguindo a metodologia proposta, serão analisadas as materialidades do IBS, 
contidas nas propostas de Emenda à Constituição, e a suposta eficiência do novo 
imposto na tributação da economia digital. 

7.1 Materialidades do IBS previstas na pec 45/2019 

A ideia inicial da PEC 45/2019 (BRASIL, 2019a) foi concebida pelos diretores 
do Centro de Cidadania Fiscal, em 2015, com a proposta de promover, entre outras 
premissas, a simplificação, a não cumulatividade, a neutralidade e a transparência na 
tributação sobre o consumo, inclusive pela previsão da tributação por fora - no ICMS, a 
tributação é por dentro, o que implica a tributação em cascata.  

Por meio da referida PEC, poderá ser instituído, por lei complementar 
nacional, o IBS, em substituição aos tributos PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, com 
possibilidade de cada Ente Federativo alterar a alíquota praticada no seu território, sendo 
a receita compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Pela análise sintática do texto inserido, pela mencionada PEC, no caput e no 
§ 1º do art. 152-A da Constituição,10 percebe-se que o IBS poderá incidir sobre bens e 
serviços, sem necessidade de se praticarem “operações” (negócios jurídicos), 
diferentemente do que ocorre em relação ao ICMS.  

                                                           
10 “Art. 152-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços, que será uniforme em todo o 
território nacional, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exercer sua 
competência exclusivamente por meio da alteração de suas alíquotas. §1º. O imposto sobre bens e serviços: 
I – incidirá também sobre: a) os intangíveis; b) a cessão e o licenciamento de direitos; c) a locação de bens; 
d) as importações de bens, tangíveis e intangíveis, serviços e direitos; II – será regulado exclusivamente 
pela lei complementar referida no caput deste artigo;”. (BRASIL, 2019a) 
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Por conseguinte, não haverá limitação de competência (RMIT possível) para 
a instituição do IBS, relativamente à existência de operações jurídicas, quando houver 
produção, consumo ou circulação de bens e serviços, como ocorre no tocante ao IVA 
europeu mais moderno, abrindo possibilidade para a incidência, por exemplo, com mais 
segurança jurídica, sobre o uso de software, streaming etc. 

Dessa forma, as prescrições da alínea “a” do inciso I do § 1º do art. 152-A, 
introduzidas pela citada PEC, atenuam os litígios relacionados com a tributação digital, 
porque está explícita a incidência sobre bens e serviços intangíveis, bem como sobre a 
cessão e licenciamento de direitos (alínea “b”). 

A competência do IBS também alberga a locação de bens (alínea “c”). Assim, 
com relação aos novos comportamentos, que permeiam a utilização de bens por meio 
de aluguel (carro, bicicleta etc.) por meio de plataforma digital, a lei complementar 
poderá prescrever a incidência sem qualquer infringência à RMIT possível, prevista no 
arcabouço constitucional do IBS. 

A eficiência, entretanto, para atenuar a insegurança jurídica na economia 
digital, que se renova a cada dia, será de longo prazo, já que a PEC 45/2019 prescreve um 
prazo de transição de 10 anos para que sejam substituídos os tributos atuais. Ademais, a 
eficácia da fiscalização do IBS prescindirá de mecanismos que identifiquem o pagamento 
e a habilitação do consumidor, que, via internet, acessa bens intangíveis disponibilizados 
virtualmente em qualquer país do mundo.  

7.2 Materialidades do IBS previstas na PEC 110/2019 

No final do ano de 2019, os Senadores aprovaram o texto substituto à PEC 
inicial 110/2019, no qual foi rejeitada a maioria das Emendas e acatadas parcialmente 
outras. Por essa razão, neste artigo, será analisado o texto resultante do Substitutivo11. 

Pela proposta, a competência do IBS seria dual, motivo pelo qual, além da 
competência da União, prevista no art. 153 da PEC, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios também poderiam instituir seu IBS, conforme o art. 155-A da Emenda 
Substitutiva, com redação semelhante à do IVA Federal. 

Considerando as delimitações nas hipóteses de incidência que a terminologia 
“operações” provoca na materialidade de um tributo, que inibe a tributação sem negócio 
jurídico, o legislador, na PEC 110/2019, delimitou as hipóteses de incidência quando 
houver operações, o que pode provocar insegurança jurídica em atividades virtuais, nas 
quais é mais difícil identificar negócios jurídicos. Por sinal, a exigência de tais operações 
foi abandonada pelos IVAs europeus mais modernos, que ressaltam o aspecto 
econômico, para fins de incidência, em detrimento do jurídico. 

Em relação às materialidades não alcançadas “adequadamente” pelos atuais 
tributos, como as locações e cessões de bens e direitos e nas demais operações com bens 

                                                           
11 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) VIII – operações com bens e serviços; (...) § 6º O 
imposto de que trata o inciso VIII do caput será instituído e disciplinado por lei complementar e atenderá 
ao seguinte: (...) II – incidirá também: a) nas importações, a qualquer título; b) nas locações e cessões de 
bens e direitos, exceto de bens imóveis; c) nas operações de seguro, cosseguro, previdência complementar 
e capitalização; d) nas demais operações com bens intangíveis e direitos(...). (BRASIL, 2019b) 
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intangíveis, a PEC 110/2019 prescreve suas incidências pelo possível futuro imposto sobre 
valor adicionado, conforme seus arts. 153, § 6º, II (IBS Federal); e 155, § 7º, inciso III (IBS 
Estadual, Distrital e Municipal). 

Dessa forma, diferentemente da PEC 45/2019, que visa unificar toda 
tributação sobre o consumo em um único imposto, evitando os conflitos da tripartição 
de competência, a Emenda Substitutiva propõe bipartir o IBS: i) um federal, 
compreendendo sete tributos (IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, CIDE-Combustíveis e Salário-
Educação) de competência da União; e ii) outro estadual, distrital e municipal, reunindo 
o ICMS e o ISS. 

Trata-se de uma espécie de IVA “dual”, modelo que foi implantado, por 
exemplo, no Canadá, país federativo, onde o Governo Federal implantou inicialmente 
seu IVA, com possibilidade de as províncias também poderem tributar, de forma 
independente e harmônica, a mesma base sobre o consumo. 

A grande vantagem da proposta “dual” é a diminuição da resistência política, 
pois as reformas tributárias dos entes federativos poderiam ser aprovadas de forma 
harmônica, mas “fatiada”, sem necessariamente ser ao mesmo tempo. Conforme explica 
Melina Rocha Lukic (2017, p 3) “o modelo canadense parece ser, dessa forma, o caminho 
mais provável e que poderia ser tomado pelo governo para a aprovação imediata da 
reforma tributária”. 

Por exemplo, no Brasil, poderia ser aprovado um IVA apenas com tributos 
federais e, posteriormente, um IVA que reunisse tributos estaduais e municipais. A 
desvantagem é a manutenção da fragmentação da base de incidência do consumo. Caso 
seja aprovado o IVA “dual”, a evolução da reforma tributária consistirá, principalmente, 
na diminuição de conflitos entre Estados e Municípios, já que a competência para 
instituir tributos sobre a produção, transação e consumo de bens e serviços deixaria de 
ser tripartida para ser bipartida. 

7.3 Outras considerações sobre as propostas de reforma tributária relacionadas 
com tecnologias disruptivas 

Se for aprovado o IBS, ele poderá atingir, com mais segurança jurídica - se 
comparado com os tributos atuais - as atividades relacionadas com bens intangíveis, 
como software, inclusive a cessão para uso de bens e o respectivo licenciamento de 
direitos, mesmo com prazo delimitado, independente da realização de negócio jurídico 
entre duas ou mais pessoas. 

Por conseguinte, a instituição do novo imposto poderá alcançar inúmeras 
materialidades que não poderiam ser atingidas, com segurança jurídica, segundo as 
conclusões deste artigo, pelas hipóteses de incidência do ISS e do ICMS. O IBS, acaso 
seja instituído, além de tributar a produção, a comercialização e o consumo de bens e 
serviços tangíveis e intangíveis, também prescreverá, na sua competência tributária, a 
incidência sobre direitos, locação e importação, no mesmo perfil dos IVAs mais 
modernos do mundo, que tributam a importação e desoneram a exportação. 

Portanto, a nova tendência comportamental, como a locação e a obtenção do 
acesso a som, vídeo e imagens, proporcionada pelos aplicativos instalados em celulares, 
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estaria contemplada na materialidade do IBS, cuja competência para legislar sobre a 
alíquota, na PEC 45/2019, seria atribuída a todos os entes federativos por leis ordinárias 
federal, estadual, distrital e municipal, impactando favoravelmente na manutenção do 
pacto federativo. 

Todavia, apesar de a competência tributária ser a linguagem mais importante 
para qualquer tributo (RMIT possível), o primor legislativo, previsto na Constituição, 
não significa eficiência na tributação. A União Europeia enfrenta dificuldades para exigir 
tributo sobre a economia digital, cuja carga tributária média mundial é de apenas 9,5%, 
enquanto a economia tradicional é 23,2%.12 

O mesmo acontecerá no Brasil se for instituído o IBS: sem uma estrutura 
fiscalizatória que identifique o acesso do consumidor, via internet, aos bens, aos serviços 
e aos direitos; e sem que se consiga mensurar o respectivo pagamento. Também é salutar 
incluir no polo passivo da relação jurídico-tributária, como responsáveis, as “gigantes” 
do mercado virtual, como marketplaces nas vendas por e-commerce, sites de pesquisa 
como google na publicidade, plataformas digitais do ramo turístico etc. 

Por exemplo, uma empresa sediada em uma plataforma digital, que apenas 
intermedeia negócios entre hóspedes e hotéis (Booking.com), apesar de não prestar serviço 
de hotelaria, participa dessa cadeia econômica, motivo pelo qual, se for colocada como 
responsável tributário, por meio de lei complementar, conforme prescreve o art. 146 da 
CF/1988, favorecerá a exigência do IBS em face da ampliação da sujeição passiva tributária. 

Outro aspecto que poderá dificultar a tributação da economia digital, pelo 
IBS, é a previsão do princípio do destino da receita para fins de arrecadação, que será 
concentrada no local do território do consumidor. Como não haverá substituição 
tributária e os consumidores da economia digital estão espalhados nos 5.570 (cinco mil 
e quinhentos e setenta) municípios brasileiros, a maioria sem estrutura fiscalizatória, 
não será fácil a identificação do titular da receita e do consumidor final, nem seus 
pagamentos às pessoas jurídicas do e-business, principalmente quando elas estiverem 
situadas em outros países, na impostação de bens e serviços. 

Importa registrar, não obstante a possibilidade de lei complementar 
prescrever a incidência quase irrestrita sobre bens e serviços, prevista na competência 
do IBS, que é salutar, em razão da constante evolução tecnológica, a inserção de uma 
competência residual para o IBS, possibilitando a sua instituição sobre fatos 
inimagináveis para os dias atuais, à semelhança da atual previsão do inciso I do art. 154 
da CF/1988, pois, afinal a inteligência artificial está apenas começando. 

Em relação ao PL 3887/2020, que institui a CBS, em substituição ao PIS/Pasep 
e à Cofins, há previsão expressa de incidência em ativos intangíveis, mas não há qualquer 
estudo que demonstre a manutenção da carga tributária na economia digital, em face da 
elevação das alíquotas, que passarão de: 3,65% (regime cumulativo do PIS/Cofins) ou 
9,25% (regime não cumulativo do PIS/Cofins) para 12% (regime de não cumulatividade 
ampla da CBS, com direito a crédito em todas as aquisições com destaque da referida 
Contribuição). 

                                                           
12 Conforme relatório, datado de 30.3.2021, sobre a tributação da economia digital. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_PT.html. Acesso em: 10 out. 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_PT.html
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Como o consumo de bens e serviços intangíveis geralmente é efetuado 
diretamente, via internet, entre o consumidor e o fornecedor, a cadeia econômica 
dificilmente será suscetível de acumulação de créditos da CBS - diferentemente das 
operações com bens tangíveis, que envolvem indústria, atacado, varejo, consumidor. Por 
conseguinte, mesmo com a ampliação da não cumulatividade, o aumento de alíquotas 
certamente provocará aumento da carga tributária na atividade digital, principalmente 
para quem recolhe PIS/Cofins no regime cumulativo. 

Um aspecto importante é que, infelizmente, nas propostas de reforma 
constitucional analisadas (PEC 45/2019 e PEC 110/2019), é patente a falta de metodologia que 
demonstre, com um mínimo de segurança, sua eficácia sob o ponto de vista de econômico. 

Em relação ao IBS, o autor deste artigo não tem conhecimento de nenhum 
estudo científico que considere as perdas de arrecadação do ICMS em face da 
implantação da não cumulatividade plena, por meio do crédito financeiro. Muito menos 
há informações razoáveis sobre qual seria a alíquota adequada do IBS para calcular o 
imposto sobre as bases econômicas tributáveis da economia digital, cuja carga tributária 
média mundial é apenas 41% da tradicional.  

Não se deve ignorar a existência de um interessante estudo, elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, sobre os impactos econômicos 
setoriais e regionais em face das mudanças propostas na tributação do consumo no Brasil 
(IPEA, 2020). 

Todavia, erros, como a consideração de que o ICMS é um imposto, sob o 
ponto de vista econômico, não cumulativo, comparável ao IVA13, prejudicam as 
conclusões do referido estudo. Apesar da doutrina classificar o ICMS como um imposto 
teoricamente não cumulativo, sua apuração é cumulativa14. Há restrições expressas, na 
CF/1988, além de diversas outras baseadas em legislação infraconstitucional, que 
dificultam a tomada de créditos pelos contribuintes. Dessa forma, se os estudos do IPEA 
considerassem a previsão da não cumulatividade plena, prescrita na PEC, suas 
conclusões em relação à arrecadação, considerando as mesmas alíquotas, seriam 
consideravelmente menores. 

Por outro lado, é inconcebível que, apenas pela necessidade de simplificação, 
as alíquotas do IBS aplicadas sobre o consumo de alimentos da cesta básica, remédios, 
absorventes etc., tenham a mesma alíquota da calculada sobre produtos supérfluos, 
como jet-ski, como pretende a PEC 45/2019. 

                                                           
13 Segundo o referido estudo do IPEA, o ICMS é não cumulativo porque visa capturar o valor agregado. Tal 
conclusão, entretanto, é indevida. José Souto Maior Borges esclareceu que o ICMS não se tratava de tributo 
sobre valor agregado ou adicionado. Ele observou que o elemento financeiro não configura um elemento 
essencial à integração da hipótese de incidência tributária. Do contrário, “numa venda de mercadoria 
abaixo do custo, o contribuinte não teria nem mesmo que debitar-se sobre o valor da saída, porque faltar-
lhe-ia o elemento financeiro do fato gerador.” (BORGES, 1975, p. 161). 

14 É uma impropriedade terminológica classificar o ICMS como um tributo totalmente não cumulativo, já 
que na sua apuração excepcionalmente admite-se o crédito financeiro, sendo vedado, por exemplo, o 
crédito imediato na aquisição de bens do ativo imobilizado, bem como há vedações em relação ao ICMS 
pago na aquisição de energia, comunicação, uso e consumo. A rigor, o ICMS é um imposto com apuração 
cumulativa, mas isso não o torna inconstitucional diante das exceções previstas na própria Constituição 
(ALCOFORADO, 2017). 
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Já a vedação total na concessão de benefícios fiscais, sem uma política 
econômica que desenvolva, por exemplo, Regiões mais pobres, como o Norte e o 
Nordeste, provocarão o aumento da desigualdade social. 

Relativamente ao PL 3.887/2020, é evidente que haverá aumento da carga 
tributária com a criação da CBS, que terá alíquotas maiores em comparação às 
Contribuições que serão extintas (PIS e Cofins). 

De qualquer sorte, mesmo sem comprovação científica, é provável que a 
reforma tributária provoque melhoria no ambiente de negócios em face da simplificação 
do sistema tributário (acaba com a tripartição da competência dos três Entes Federativos 
para instituir impostos diferentes nos setores industrial, comercial e de serviços), de 
modo a atrair novos investimentos e, por conseguinte, provocar aumento do PIB. 
Todavia, nas propostas de reforma tributária, não existe um demonstrativo de cálculo, 
muito menos uma metodologia a ser seguida, que analise o impacto econômico dos 
novos tributos e, consequentemente, da carga tributária passível de incidir sobre as 
tecnologias disruptivas. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos argumentos desenvolvidos e no referencial teórico consultado, 
concluiu-se que a escolha da espécie tributária, adequada para incidir sobre o consumo 
de bens e serviços, independe da tangibilidade ou se as operações ou prestações ocorrem 
em ambiente virtual. 

Se a tecnologia disruptiva produz alterações constantes no tecido social, não 
há dúvidas que o direito também precisa evoluir para regular as condutas intersubjetivas 
na economia, cada vez mais digital. E a forma mais natural dessa evolução consiste na 
construção de novas interpretações do direito positivo. Para isso, para bem desempenhar 
o seu ofício, o operador do direito, mesmo que não seja especialista em tecnologia, 
necessita, pelo menos, identificar como as relações jurídicas acontecem diante da nova 
realidade social provocada pela revolução tecnológica. 

Dessa forma, a percepção do intérprete não pode ficar alheio às 
transformações tecnológicas. Por exemplo, não se deve desconsiderar a possibilidade da 
evolução semântica do conceito de mercadoria para fins de incidência do ICMS sobre 
bens digitais. Importa a ausência de operação de circulação de mercadoria, como na 
mera cessão de uso, para não ser passível de incidência do ICMS; bem como a não 
ocorrência de prestação de serviço personalizada (atividade humana), como a 
elaboração de um software específico, para que não haja incidência do ISS.  

Assim, restou consignado que a mera disponibilização, por tempo limitado, 
sem prestação de serviço personificado, de software, seja por download, SaaS ou 
streaming, não está inserida nas hipóteses de incidência do ISS nem do ICMS. 

Portanto, os tributos atuais, em especial o ICMS e o ISS, não são capazes de 
incidir, com segurança jurídica, sobre o consumo de bens com essas tecnologias, assim 
como os julgamentos do STF (ADIs 1945, 5659 e 5958), que poderiam harmonizar a 
interpretação jurídica, não considera a dinâmica alteração semântica que envolve a 
interpretação de normas relacionadas com tecnologias disruptivas. 
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Importa acrescentar que, mesmo com a decisão do STF, subsistem muitas 
dúvidas, entre as quais, como será cobrança do ICMS sobre operações de circulação com 
equipamentos eletroeletrônicos (computadores, celulares, televisores, veículos etc.) que 
têm, na sua composição, um software integrado. Como o entendimento do STF foi no 
sentido da não incidência imposto estadual sobre softwares, é razoável que na operação 
de venda de um computador incida o ISS proporcionalmente ao valor do software e, na 
base de cálculo do ICMS seja considerado apenas o valor do hardware. 

Todavia, como a premissa deste estudo foi pela possibilidade da incidência 
do ICMS sobre a aquisição de mercadoria digital, como software, desde que com ânimo 
definitivo, é necessário averiguar se o programa instalado no equipamento eletrônico foi 
apenas cedido, por prazo determinado, ou foi vendido definitivamente, sem a 
necessidade de pagamento pela sua atualização.  

Na hipótese de o consumidor não precisar pagar pela atualização de um software, 
instalado em um equipamento eletrônico, incidirá apenas o imposto estadual sobre a 
comercialização desse equipamento, sendo correta a inclusão, na sua base de cálculo, do valor 
do hardware mais o do software, já que este foi adquirido com ânimo definitivo. 

Por outro lado, na hipótese de o software, incluído no equipamento eletrônico, 
ser apenas cedido para uso por prazo determinado, a conclusão, em consonância com a 
decisão do STF, que há incidência do ICMS sobre a saída do referido equipamento, mas 
da sua base de cálculo deverá ser excluído o custo do software, que não é adquirido com 
ânimo definitivo e, por conseguinte, não deve sofrer incidência do ICMS. 

Importa ressaltar que apesar da dificuldade do enquadramento da 
materialidade do ICMS e do ISS sobre o consumo de tecnologias disruptivas (software 
as a service etc), a conclusão do autor foi pela não necessidade de alterar a CF/1988 para 
melhorar a segurança jurídica na tributação sobre o consumo de tecnologia disruptiva, 
haja vista a possibilidade de criação de um novo imposto, por meio da competência 
residual da União (154, I, da CF/1988). Todavia, essa solução provocaria mais 
concentração da arrecadação na União. 

Em relação às propostas de reforma tributária no PL 3.887/2020, é patente a 
falta de metodologia que demonstre, com um mínimo de segurança, sua eficácia sob o 
ponto de vista econômico. Os estudos iniciais indicam aumento da carga tributária com 
a criação da CBS, que terá alíquota mais elevada que as aplicadas nas atuais 
Contribuições, bem como indicam que a previsão de não cumulatividade plena não 
atenuaria o aumento das alíquotas porque as cadeias são reduzidas na economia digital.  

Em relação ao IBS, previsto nas PECs 45/2019 e 110/2019, o autor deste artigo 
desconhece qualquer estudo científico que considere as perdas de arrecadação do ICMS 
em face da implantação da não cumulatividade plena, muito menos há informações 
razoáveis sobre qual seria a alíquota adequada para calcular o imposto sobre as bases 
econômicas tributáveis da economia digital, cuja carga tributária média mundial é de 
apenas 9,5%, enquanto a economia tradicional é 23,2%.15 

De qualquer sorte, como o sistema tributário brasileiro pressupõe uma divisão 
clássica de competência na instituição dos impostos nos setores da indústria, comércio e 

                                                           
15 Conforme relatório, datado de 30.3.2021, sobre a tributação da economia digital. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_PT.html. Acesso em: 10 out. 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_PT.html
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serviços, cujas fronteiras são rompidas constantemente com as tecnologias disruptivas, a 
aprovação do IBS, o IVA brasileiro previsto nas PECs 45/2019 e PEC 110/2019, diminuirá 
conflitos de competência e, por conseguinte, simplificará a cobrança e proporcionará 
maior segurança jurídica na tributação sobre o consumo de bens digitais. 
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