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Resumo: A pandemia, causada pela COVID-19, acelerou a incorporação da internet e das novas 
tecnologias nos processos de produção, comercialização e prestação de bens e serviços. Todavia, há 
insegurança jurídica na tributação de riquezas advindas dessa evolução tecnológica, que não é 
acompanhada, na mesma velocidade, pela harmonização interpretativa, no STF, das normas tributárias 
sobre a economia digital, nem por adequadas mudanças legislativas, como as que estão sendo propostas 
no Congresso Nacional. A finalidade deste estudo é analisar a eficácia dos tributos atuais e das propostas 
de reforma tributária relacionadas ao objetivo de atingir algumas riquezas advindas do consumo no 
mercado virtual. 
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Abstract: A pandemic, caused by COVID -19, has accelerated the incorporation of the internet and 
new technologies in the processes of production, commercialization and provision of goods and 
services. However, there is legal uncertainty in the taxation of wealth arising from this technological 
evolution, which is not accompanied, at the same speed, by the interpretative harmonization, in the STF, 
of tax rules on the digital economy, nor by specific legislative changes, such as those being proposed in 
the National Congress. The aim of the study is to analyze the effectiveness of current taxes and tax 
reform proposals related to the objective of achieving some wealth from consumption in the virtual 
market. 
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Introdução 

A máquina a vapor, a eletricidade e a computação proporcionaram as três primeiras 

revoluções industriais, que ocorreram, respectivamente, nos séculos XVIII, XIX e XX. Com o 

advento da inteligência artificial, além da quarta revolução industrial, estão ocorrendo 

mudanças comportamentais que tornaram a utilização de novas tecnologias fator 

imprescindível para a sobrevivência de empresas no mercado virtual e globalizado. 

Uma das consequências irreversíveis, provocada pela pandemia da COVID-19, foi a 

aceleração da incorporação da internet e das novas tecnologias no comportamento das pessoas 

e, por conseguinte, na economia, cada vez mais digital. 

A utilização de novas tecnologias, como blockchain, bitcoins, streaming, plataformas 

digitais, redes sociais, software as a service – SaaS etc., provocou avanços tecnológicos que 

permeiam os processos de produção, comercialização e prestação de bens, serviços e direitos. 

 
1 Doutor em Direito Tributário pela PUC/SP; Professor nas pós-graduações do Instituto Brasileiro de Estudos 
Tributários - IBET e da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; Auditor Fiscal e ex-Superintendente 
Jurídico da Sefaz/PE; Ex-pesquisador doutorando na FGV/Direito-SP. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0139957373931565; e-mail: antonioalcoforado@hotmail.com. 
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Todavia, é muito lenta a harmonização da interpretação, pelo STF, de normas 

tributárias que não se subsumem adequadamente a fatos relacionados às novas tecnologias, 

enquanto elas evoluem rapidamente, dificultando a resolução de litígios e evidenciando 

conflitos de competência na tributação sobre o consumo de bens desmaterializados, direitos 

disponibilizados e serviços utilizados. 

O STF, no início de 2021, após vinte e dois anos, 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 (disco de 

armazenamento magnético com capacidade de 1.44 MB), CD (compact disc) ou DVD (digital 

versatile disc). Todavia, atualmente, a transferência do software ocorre por meio de download 

(transferência de dados entre dispositivos por meio da internet) ou streaming (download de 

dados que não são armazenados permanentemente), hipóteses analisadas na ADI 5659, que foi 

apreciada em conjunto com a ADI 1945, pela Corte Constitucional. 

A rápida evolução tecnológica não é acompanhada por adequada subsunção ao 

ordenamento jurídico atual, nem por mudanças legislativas tributárias, motivo pelo qual a 

insegurança jurídica, quanto à incidência dos atuais tributos sobre manifestações de riqueza, 

advindas do consumo dessas tecnologias, 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. 

A finalidade deste artigo é analisar a eficácia dos atuais tributos e das propostas de 

emendas constitucionais sobre reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional, em 

relação ao objetivo específico de atingir algumas riquezas advindas do consumo de bens, 

serviços e direitos relacionados com as novas tecnologias. 

Para possibilitar tal análise, a metodologia utilizada foi efetuar um corte 

epistemológico para averiguar se as normas dos impostos que incidem sobre o consumo, mais 

especificamente o ICMS e o ISS, bem como o IBS, são eficazes na tributação de algumas 

riquezas auferidas no ambiente virtual, em especial as operações com bens desmaterializados 

disponibilizados (software, software as a service - SaaS2 e streaming3). 

 
2 Novo modelo de uso de software, no qual além do direito de utilizar o programa, o contrato ou a assinatura 
permite a utilização de outros recursos informáticos, geralmente mantidos em nuvens. 
3 As plataformas de streaming, como o 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. 
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A descrição interdisciplinar algumas vezes dificulta metodologicamente a 

aproximação do sujeito cognoscente do seu objeto de estudo. Entretanto, pretende-se analisar 

objetos distintos: i) normas tributárias atuais, que supostamente incidem sobre o consumo de 

algumas tecnologias, por meio da ferramenta da regra-matriz de incidência tributária - RMIT; 

ii) a materialidade do IBS contido nas propostas de reforma tributária e seus reflexos na 

tributação da economia digital, por meio da interpretação econômica do direito, ferramenta que 

permite a comunicação intersistêmica envolvendo Economia e Direito (SILVEIRA, 1999, p.8), 

ou seja, a eficácia das propostas da reforma tributária serão analisadas considerando valores 

econômicos, como a eficiência. 

 

I – Limites nas alterações normativas infraconstitucionais em face da competência 

tributária 

A Constituição da República outorga às pessoas políticas de direito público a 

competência4 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. 

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, 

 
4 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. 
Cf. GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria de nulidade. São Paulo: Noeses, 
2009. P, 359. 
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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, 

instituído pela pessoa política de direito público, estar-se-ia analisando a constitucionalidade da 

RMIT em sentido estrito, no âmbito da norma geral e abstrata, inclusive seu critério material.  

Com a decomposição das normas de competência (RMIT possível) em contraponto 

com a materialidade da RMIT da norma geral e abstrata, instituidora de um tributo, é possível 

avaliar se ela não ultrapassou os limites da competência para sua instituição (ALCOFORADO, 

2020, p. 80). 

A materialidade deriva da norma de competência tributária, mas a Carta Magna é 

rígida, estabelecendo 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 na lista da LC 116/2003, que se trata do ISS, da disponibilização, sem cessão 

definitiva, de dados por meio da internet, dificilmente podem contornar conflitos da rígida e 

concorrente competência tributária, inclusive os decorrentes da divisão de competência entre 

Estados e Municípios, como os assistidos nos últimos anos (ADI 1945 e ADI 5659), 

sobretudo na tributação sobre a economia digital. 

 

II- A insegurança jurídica na tributação das operações sobre software pelo ICMS e pelo 

ISS 

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; o ISS prestação de serviços; e o IPI a 

produção industrial. 

Portanto, diferente do que ocorre na maioria dos países desenvolvidos, nos quais 

existe o imposto sobre o valor adicionado – IVA5 sobre o consumo, no Brasil, com a 

 
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 
rico que não adota o IVA é os EUA, onde se cobra o tributo apenas no consumo, na última fase da cadeia produtiva. 
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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 o contencioso administrativo e judicial. 

Para piorar, os principais tributos que incidem sobre o consumo (o ISS, de 

competência municipal é totalmente cumulativo; e o ICMS, de competência estadual e 

distrital, tem sua apuração cumulativa6), razão pela qual há dificuldade na tomada de créditos, 

aumentando cada vez mais a litigiosidade, envolvendo a Fazenda Pública e os contribuintes. 

Relativamente ao ICMS, pela análise sintática e semântica da norma de 

competência, prevista no art. 155, II, da Constituição da República Federativa do Brasil - 

CR, 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. 

Paulo de Barros Carvalho, na sua tese “A regra matriz do ICM” (1981, p. 168), 

alerta para os termos que completam o sentido (além de operações, circulação e 

mercadorias), dando verdadeira grandeza à materialidade constitucional: “atos ou negócios 

jurídicos hábeis para provocar a circulação de mercadorias” 

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 streaming7, porque não há operação de circulação jurídica, ou seja, não se 

altera a posse com ânimo definitivo nem a propriedade, apesar da existência do “poderoso” 

Convênio ICMS 106/2017, que estabelece a possibilidade de incidência na mera 

 
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 Apesar de a doutrina classificar o ICMS como um tributo não cumulativo, como 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. Assim, é uma impropriedade terminológica considerá-lo não cumulativo. A rigor, 
o ICMS é um imposto com apuração cumulativa, mas isso não o torna inconstitucional diante das exceções 
previstas na própria Constituição. Cfe. ALCOFORADO, Antônio Machado Guedes. Regra-matriz de 
responsabilidade e regra-matriz de substituição tributária no ICMS. Tese aprovada, na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, para obtenção do título de Doutor em Direito Tributário, sob a orientação do Professor 
Doutor Paulo de Barros Carvalho. Inédita, 2017. 
7 As plataformas de streaming, como o Netflix, funcionam a partir de um fluxo de mídia, no qual se faz download 
de uma pequena parte dos dados e, instantaneamente, os reproduz, sem armazená-los, sendo uma alternativa mais 
rápida e utilizada que o download. 
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disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias 

digitais mediante transferência eletrônica de dados. 

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 na aquisição de uma música baixada em 

plataforma digital para utilização, mesmo por prazo determinado. 

Mas, partindo 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 CR) 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, tão somente 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 materialidade encontra-se na competência dos Municípios (art. 

156, III, da CR), 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. Só a conduta humana caracterizada como prestação de serviço está na 

competência dos entes públicos municipais, além de sua inclusão em lei complementar. 

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.” 
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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. 

Por exemplo, no arquétipo da competência tributária municipal, a enunciação 

(processo de prestação de serviço por meio da gravação de um vídeo) estaria 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 Auditor Municipal da Fazenda de São 

Paulo, Alberto Macedo, defendem a incidência do ISS sobre operações com softwares, com 

o argumento da impossibilidade de existir um conceito constitucional de “mercadoria 

digital”.8 

Tal assertiva, entretanto, que diferencia bem material de imaterial, não se coaduna 

com o nosso sistema tributário; afinal, energia elétrica (bem imaterial) sempre foi tributada 

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 

 
8Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-fev-01/alberto-macedo-licenciamento-software-iss-vs-
icms#sdfootnote4anc. Acesso em 2 mai. 2020. 

https://www.conjur.com.br/2020-fev-01/alberto-macedo-licenciamento-software-iss-vs-icms#sdfootnote4anc
https://www.conjur.com.br/2020-fev-01/alberto-macedo-licenciamento-software-iss-vs-icms#sdfootnote4anc
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âmbito econômico”, razão pela qual não há impropriedade na terminologia “mercadoria 

digital”. 

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. 

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. 

A Constituição 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 definitivamente. 

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 a 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 20201. 

Exteriorizando a insegurança jurídica, o STJ, entre 1994 e 2008, julgou 

divergentemente, sendo: 33% de acordo com a classificação do bem como material ou 

imaterial; e 67% utilizando o critério do STF, ou seja, encomenda e personalização, 

conforme (ANDERLE, 2016, p. 219). 

 

III – Análise da decisão do STF (ADIs 1945 e 5659), proferida em 2021, que decidiu pela 

tributação das operações com software pelo ISS: a insegurança jurídica continua! 



9 
 

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.”  

De acordo com os argumentos, até então expostos, pode-se estabelecer a premissa 

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 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 ICMS, 

conforme Súmula 166 do STJ, 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 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 norma infraconstitucional, muito menos um Convênio ICMS, 

podem prever a incidência do ICMS na mera disponibilização de bens e mercadorias digitais, 

“alargando”, erroneamente, a competência, prevista na Constituição, 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 serviço, 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. 
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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, bem como 

estabeleceu a incidência do ISS. 

A problemática, discutida na ADI 1945, foi ajuizada em 1999, época na qual o 

usuário adquiria definitivamente um software. Nesta perspectiva, considerando as premissas 

estabelecidas neste artigo, tais operações deveriam sofrer a incidência do ICMS, desde que 

não elaboradas para determinado usuário (personalizadas, sujeitas ao ISS), 

independentemente se existia suporte físico (disquete, CD, DVD) ou se houve download. 

Assim, o julgamento do STF, concluído em janeiro de 2021, discutiu uma realidade 

fática inexistente, atualmente, nos quais a aquisição definitiva do bem imaterial (software) 

foi substituída pelo direito de dispor do seu uso, por tempo determinado, geralmente via 

download ou acesso nas nuvens (software as a service – SaaS), este quando o consumidor 

não instala mais o programa no seu computador. 

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 se instala no computador do 

usuário consumidor.  

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. 

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 a análise conjunta com a ADI 5659, por meio da 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, vencidos os Ministros 

Edson Fachin, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Nunes Marques, em sessão realizada por 

videoconferência, em 18.2.2021. 

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. 
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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.9 

 

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 tributo, assim como muitos contribuintes não o estavam 

recolhendo pela pouca eficácia da fiscalização 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. Plenário, 24.02.2021.10 

 

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 CR) 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, tão 

somente se houver sua inclusão em lei complementar. 

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, qual seria o 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? 

 
9 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460772&ori=1. Acesso: 28 fev. 2021. 
10 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5132886. Acesso: 28 fev. 2021. 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460772&ori=1
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5132886
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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 condicionado11, continuará incidindo o ICMS? 

Definitivamente, resta evidenciado que o STF não dirimiu totalmente as controvérsias, 

bem como que as atuais competências tributárias não atingem, com segurança jurídica, as várias 

materialidades que surgiram, e continuarão evoluindo, em face da revolução tecnológica, não 

podendo, inclusive, a legislação infraconstitucional alargar as hipóteses das respectivas 

incidências.  

Assim, diante da dificuldade do enquadramento da materialidade do ICMS e do ISS 

sobre novas tecnologias (tributação nas nuvens, software as a service etc) só a criação de um 

novo imposto, por meio da competência residual da União (154, I, da CR), poderia atingir essas 

novas materialidades. No entanto, tal criação aumentaria a litigiosidade e a complexidade do 

sistema tributário, justamente o que se almeja evitar para atrair novos investimentos. 

Eis a sensata opinião de Maria Ângela Padilha 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.12 

 

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 tornam 

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, nem existe 

mais. 

 

IV – O consumo de riquezas advindas de novas tecnologias e a reforma tributária 

 
11 A Lei 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.  
12 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. Tributação de software. 1. Ed. São Paulo: Noeses, 2020, p. 366. 
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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 novo tributo, tipo IVA, que poderia permitir que os entes federativos 

atingissem, com mais segurança jurídica, as novas materialidades dispostas na economia 

digital. 

Com esse mister, está sendo discutida, na Comissão Mista da Reforma Tributária do 

Congresso Nacional – CMRT, formada por 25 senadores e 25 deputados, a proposta de 

consenso que formatará um relatório propenso a unificar as Propostas de Emenda à Constituição 

nº 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, cujo conteúdo inicial está baseado em algumas premissas da 

PEC 175/1995, encaminhada pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso, mas que nunca 

chegou a ser votada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

Ambas preveem a instituição de um imposto sobre o valor adicionado - IVA, cuja base 

de incidência é ampla, composta pela soma de todos os custos envolvidos na produção e 

comercialização de bens, serviços e direitos. 

Seguindo a metodologia proposta, serão analisadas as materialidades do IBS, contidas 

nas propostas de Emenda à Constituição, e sua eficiência na tributação da economia digital. 

 

IV.1 - Materialidades do IBS previsto na PEC 45/2019 

A ideia inicial da PEC 45/2019 foi idealizada pelos diretores do Centro de Cidadania 

Fiscal, em 201513, com a proposta de promover, dentre outras premissas, a simplificação, a não 

cumulatividade, a neutralidade e a transparência na tributação sobre o consumo, inclusive pela 

previsão da tributação por fora.  

Pela PEC 45, 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. 

 
13 Antônio Alcoforado foi pesquisador doutorando na FGV/Direito/SP, em 2015, ocasião em que desempenhou 
suas atividades na mesma sala do CCiF e assistiu, de “camarote”, elevadíssimos debates entre Bernard Appy, 
Eurico de Santi, Nelson Machado e Isaías Coelho, fundadores do Centro de Cidadania Fiscal, que idealizaram a 
proposta de reforma tributária (PEC 45/2019), que foi protocolada na Câmara dos Deputados. 
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Pela análise sintática do texto inserido no caput e no § 1º do art. 152-A,14 percebe-se 

que o IBS poderá incidir sobre bens e serviços, diferentemente do que ocorre no ICMS, sem a 

necessidade de se praticarem “operações” (negócio jurídico).  

Por conseguinte, não haverá limitação de competência (RMIT possível) para sua 

instituição sobre a produção, o consumo e a circulação de bens e serviços, independentemente 

da existência de operações jurídicas, como ocorre nos IVAs europeus mais modernos, abrindo 

possibilidade para a incidência sobre simples cessões ou uso de software, streming, download 

por SaaS etc. 

Ademais, nas prescrições do inciso I, a previsão da alínea “a” atenua 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 (“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), inclusive 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, 

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. 

 

IV.2 - Materialidades do IBS previsto na PEC 110/2019 

A Comissão Mista do Congresso Nacional também analisa a PEC 110/2019, 
protocolada pelo presidente do Senado Federal. 

No final do ano de 2019, antes do início dos trabalhos da CMRT, os Senadores 

aprovaram o texto substituto à PEC inicial, relatado pelo Senador Roberto Rocha, no qual foi 

 
14 “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;” https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833 
Acesso 10 ago. 2020. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2196833
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rejeitada a maioria das Emendas e acatadas parcialmente outras. Por essa razão, neste artigo, 

será analisado o texto mais atualizado, resultante do Substitutivo15. 

A competência do IBS dual, prevendo sua instituição pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, está prevista no art. 155-A da Emenda Substitutiva, com redação semelhante a do 

IVA Federal. 

Considerando as delimitações nas hipóteses de incidência que a terminologia 

“operações” provoca na materialidade do tributo, conforme explicado na análise da 

materialidade do ICMS, que inibe a tributação sem negócio jurídico, o legislador, na PEC 

110/2019, diferentemente da PEC 45/2019, delimitou as hipóteses de incidência quando houver 

operações (negócio jurídico) com bens e serviços. 

Essa exigência de negócios jurídicos (operações) foi abandonada pelos IVAs europeus 

mais modernos, que ressaltam o aspecto econômico para fins de incidência. Por exemplo, uma 

empresa que sedia uma plataforma digital, que apenas intermedeia negócios jurídicos 

(Booking.com), apesar de não presta serviço de hotelaria, não deixa de participar da cadeia 

econômica, devendo seu pagamento ser tributado, com menos insegurança jurídica, por um 

IVA mais moderno. 

Em relação às materialidades não alcançadas “adequadamente” pelos atuais tributos, 

como as locações e cessões de bens e direitos (alínea “b”); e nas demais operações com bens 

intangíveis e direitos (“d”), terão incidência sobre o futuro imposto sobre o valor adicionado, 

conforme seus arts. 153, §6, 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 impostos e contribuições 

sociais de competência da União; e ii) outro estadual, distrital e municipal, reunindo o ICMS e 

o ISS. 

 
15 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. (...).https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/137699 Acesso: 3 ago 2020. 
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Trata-se de uma espécie de IVA dual, modelo que foi implantado inicialmente no 

Canadá, País Federativo, onde os entes tributam, de forma independente, a mesma 

materialidade sobre o consumo, ou seja, os entes federativos podem tributar bens, serviços e 

direitos. 

A vantagem de se aprovar esse modelo 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. Por exemplo, 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. Caso seja 

aprovado o IVA dual, a evolução da reforma tributária consistirá, principalmente, na menor 

divisão da competência para instituir tributos sobre a produção, transação e consumo de bens e 

serviços, que deixaria de ser tripartida para ser bipartida. 

 

IV.3 – Outras considerações sobre as PECs que tratam da reforma tributária e tecnologia 

Importa registrar que os Estados e o Distrito Federal, por meio da Emenda 192 à PEC 

45/2019, inseriram, no caput do artigo que cria o IBS, a possibilidade de instituição do imposto 

sobre bens, tangíveis e intangíveis, serviços, cessão e licenciamento de direitos, locação de bens 

e outros direitos. Se acatada essa proposta, da referida Emenda, o novo imposto poderá atingir 

mais facilmente a economia digital, independente da realização de negócio jurídico entre duas 

ou mais pessoas, não se limitando, portanto, à sua cessão e ao seu licenciamento.  

De qualquer sorte, se aprovado o novo IBS, sua instituição poderá alcançar inúmeras 

materialidades que não deveriam ser atingidas, segundo este artigo, pelas hipóteses de 

incidência do ISS e do ICMS. O novo imposto, acaso seja instituído, além de tributar a 

produção, a comercialização e o consumo de bens e serviços, também incidirá sobre a cessão e 

o licenciamento de direitos, a locação de bens, bem como sobre as importações de bens, 

tangíveis e intangíveis, serviços e direitos, no mesmo perfil dos IVAs mais modernos do mundo, 

que tributam a importação e desoneram a exportação. 

Portanto, a nova tendência comportamental proporcionada pelos aplicativos instalados 

em celulares - locar ou obter a cessão de som, vídeo e imagem sem adquirir definitivamente - 

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. 
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Todavia, da mesma forma que o IVA da União Europeia enfrenta dificuldades para 

exigir um tributo sobre a economia digital, o mesmo acontecerá no Brasil se for instituído um 

imposto sobre o valor agregado sobre o consumo sem uma estrutura fiscalizatória que 

identifique o pagamento correspondente aos bens, serviços e direitos. 

Importa registrar, não obstante a possibilidade de lei complementar prescrever a 

incidência quase irrestrita sobre bens e serviços, prevista na competência do IBS, em razão da 

revolução tecnológica; afinal a inteligência artificial está apenas começando, por precaução é 

salutar a inserção de uma competência residual para o IBS, possibilitando a instituição do 

imposto sobre fatos inimagináveis para os dias atuais, a semelhança da atual previsão do inciso 

I do art. 154 da CR. 

Por fim, nas duas PECs analisadas, é patente a falta de metodologia que demonstre, 

com um mínimo de segurança, a eficácia das propostas sob o ponto de vista de econômico. 

Aparentemente, as mudanças provocarão melhoria no ambiente de negócios em face da 

simplificação do sistema tributário, de modo a atrair novos investimentos. Entretanto, não existe 

um cálculo, por exemplo, que considere as perdas de arrecadação em face da implantação da 

não cumulatividade plena, por meio do crédito financeiro (atualmente o ISS é cumulativo e o 

ICMS tem apuração cumulativa), muito menos há um estudo sobre o valor das bases 

econômicas tributáveis, inclusive da economia digital, que demostre qual será a alíquota do 

IBS. 

 

Conclusões: 

O Direito existe para regular relações intersubjetivas, inclusive as relacionadas com 

obrigações tributárias de contribuintes que aferem riquezas com novas tecnologias, mesmo sem 

suporte tangível. 

Com base nos argumentos desenvolvidos e no referencial teórico dos diversos livros 

e artigos consultados, a pesquisa concluiu que a escolha da espécie tributária, adequada para 

incidir sobre determinada operação com bens ou prestação de serviços, independe se se trata 

de material ou imaterial. Também é irrelevante se a aquisição do software foi pessoal ou via 

internet, ou se o transporte de dados do software foi efetuado, diretamente no computador, 

ou por download.  

Importa que se trate de mera cessão de uso, com ausência de tradição, para não ser 

passível de incidência pelo ICMS; ou se ocorra uma enunciação personalizada (processo de 
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prestação de serviço por meio da elaboração de um programa específico, para determinado 

consumidor), para fins de possibilidade de incidência do ISS. 

Dessa forma, resta consignado que a mera disponibilização de dados, por tempo 

limitado, sem prestação de serviço personificado, nas nuvens ou não, de software por 

download, as a service ou o streaming, não está na hipótese da RMIT 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 as riquezas advindas da economia digital, bem como os 

julgamentos do STF, que poderiam harmonizar a interpretação jurídica, estão muito defasados 

em relação à evolução tecnológica. 

Relativamente às ADIs 1945 e 5659, julgadas no início de 2021, que tratam da 

tributação em software, apesar do esforço dos ministros do STF em modular a decisão, com 

efeitos ex nunc, no sentido de que “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”, ficou explícito que importa sempre tributar, mesmo sem a observação 

do princípio da tipicidade tributária. 

Portanto, restou consignado que, apesar da decisão do STF, ainda reside insegurança 

jurídica sobre a incidência no consumo de software, seja por meio de download, SaaS ou 

streaming. Ficou assentado que incide ISS  quando se assiste a um filme por meio da Netflix, 

mas se o consumidor assistir ao mesmo filme por meio do serviço de acesso condicionado, 

continuará incidindo o ICMS? 

Por outro lado, a dificuldade no enquadramento da materialidade dos tributos atuais, 

sobre a economia digital, poderá ser atenuada pela criação de um imposto residual pela 

União, com base no art. 154, I, da CR, sem necessidade de alterar a Carta Magna. 

Em relação à alternativa de alteração constitucional, contida nas PECs 45/2019 e 

110/2019, tais propostas mostram-se eficaz apenas a longo prazo (a PEC 45/2019, por 

exemplo, prescreve um prazo de transição de 10 anos para que sejam substituídos os tributos 

atuais). Dessa forma, em face da velocidade da revolução tecnológica, por precaução é salutar 

a inserção de uma competência residual para o IBS, possibilitando a instituição do imposto 

sobre fatos inimagináveis para os dias atuais. 

Ademais, da mesma forma que o IVA da União Europeia enfrenta dificuldades para 

exigir um tributo sobre a economia digital, o mesmo acontecerá no Brasil se o for instituído 
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sobre o consumo sem uma estrutura fiscalizatória que identifique corretamente os elementos da 

obrigação tributária. 

Por conseguinte, é necessário aperfeiçoar os instrumentos de fiscalização para que o 

pagamento de qualquer consumo, seja em moeda usual ou digital, possa ser identificado e 

submetido à tributação. 

Por fim, nas PECs 45/2019 e 110/2019, é patente a falta de metodologia que 

demonstre, com um mínimo de segurança, a eficácia das propostas sob o ponto de vista de 

econômico. 
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