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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo fazer uma análise sistemática sobre a (não) tributação do 

cloud computing à luz do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente sua aptidão para ser 

fato gerador do ISS ou do ICMS. Para tal análise, considerou-se oportuno apresentar alguns 

possíveis conceitos de cloud computing e tentar definir sua natureza jurídica, o que se mostrou 

determinante para saber se tal atividade correspondia às hipóteses de incidência do ISS ou do 

ICMS, as quais, aliás, foram objetos de estudo pormenorizado durante o trabalho. Além disso, 

a pesquisa, por ter íntima relação com o tema da competência tributária, traz um breve estudo 

do Federalismo e da delimitação das competências tributárias no texto constitucional. Da 

mesma forma, considerando a proximidade dos conteúdos e conceitos de cloud computing e de 

software, revelou-se imprescindível confrontar o tratamento que a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores trouxe à tributação do software e a impossibilidade de aplicação destes 

entendimentos ao cloud computing, demonstrando em que medida tais entendimentos estão 

defasados e são insuficientes para lidar com as novas formas de tecnologia. Por fim, 

demonstrou-se a potencialidade de conflitos tributários envolvendo a tributação de cloud 

computing por força da insuficiência do sistema jurídico em trazer uma disciplina segura e 

adequada às novas demandas tecnológicas, seja pela omissão do Judiciário, seja pela omissão 

do Legislativo, seja porque faltam aos conceitos jurídicos a necessária abertura para acomodar 

as novas atividades tecnológicas. 

 

 

Palavras-chaves: Cloud computing. Software. Tributação. ICMS. ISS. Competência tributária. 

 

  



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to develop a systematic analysis on the (non) taxation of cloud 

computing according to the Brazilian legal system, especially if it is a taxable event for ISS or 

ICMS. For this analysis, it was relevant to present some possible concepts of cloud computing 

and attempt to define its legal nature, which proved to be decisive to understand if such activity 

corresponded to the ISS or ICMS hypothetical tax incidence. In fact, these incidence hypotheses 

were the subject of a detailed study during the present work. In addition to that, the research 

has a lot to do with the subject of tax competency, thus it brings a brief study of Federalism and 

the delimitation of tax competency in the Constitution. Likewise, considering the proximity 

between the contents and concepts of cloud computing and software, it was essential to contrast 

the Superior Courts view on taxation of software and the impossibility of applying these 

precedents to cloud computing. Therefore, it was demonstrated whether these precedents are 

out of date and insufficient to deal with new forms of technology. At last, it was also 

demonstrated whether the insufficiency of legal system causes potential tax conflicts involving 

the taxation of cloud computing and whether it provides a safe and adequate ruling to the new 

technological demands, either by the omission of the Judiciary Branch, or by the omission of 

the Legislative Branch, either because legal concepts lack the flexibility necessary to embrace 

new technological activities. 

 

 

Keywords: Cloud computing. Software. Taxation. ICMS. ISS. Tax competency. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A humanidade sempre foi motivada pela criação, seja por uma necessidade, seja por um 

anseio de proteção. Se analisarmos, ainda que de forma superficial, o desenvolvimento do 

homem, as primeiras ferramentas e utensílios foram criadas com o intuito de se resguardar de 

predadores e, mais do que isso, viabilizar a construção de uma sociedade. A análise, que aqui 

não será explorada, perpassa de toda evolução biológica e sociológica do que hoje entendemos 

por homo sapiens. 

O que antes eram lanças, ferramentas de armazenagem, hoje transformaram-se em 

celulares, smartphones, tecnologias que comandam as nossas casas e fazem parte das nossas 

rotinas em uma quase relação de simbiose. Novas relações se formaram e consolidaram, e 

evidenciaram a urgência na necessidade de regulamentação para a possibilidade de alimentar o 

animus da humanidade, que é a constante inovação e transformação. 

O fenômeno que entendemos por globalização, que se iniciou no período pós Guerra 

Fria (1945-1989) não apenas intensificou o acesso a todos os meios de comunicação como 

propiciou o desenvolvimento de um comércio exterior eletrônico, o que antes era um apêndice 

de tradicionais formas de troca tornou-se autônomo, bem como desenvolveu e instaurou a era 

da tecnologia, em que não só o comércio em si foi transformado, mas também a forma de 

consumo. Como aponta Alice Correa Marinho, nesta era contemporânea temos “produtos e 

serviços oferecidos de forma digital, ou seja, cuja forma de contratação, pagamento e 

recebimento se dá unicamente pela Internet”1, alterando assim as próprias relações entre os 

indivíduos. 

Apesar da dinamicidade ter tido esse marco histórico no Pós-Guerra Fria2, como acima 

esboçado, no Brasil esse desenvolvimento tecnológico foi mais tardio e contava com uma maior 

dependência do auxílio norte americano, como será demonstrado mais adiante. O atraso da 

inserção das ferramentas tecnológicas ao país, foi acompanhada pela inexperiência e rigidez de 

um sistema de leis que pouco se adequou ou deixou espaço para se adequar as novidades. 

O descompasso exposto no parágrafo acima, será esculpido e voltado para entender 

como essa relação será explicada em uma “pequena escala” além de um campo de estudo 

 
1  SILVA, Alice Correa da. 2017, p.15 
2  Cumpre-se destacar que o esboço de todo arcabouço tecnológico já se formava desde a disputa entre os Estados 

Unidos da América e a até então existente União Soviética, se utilizarmos como exemplo a Advanced 

Reasearch Projects Agency Network (ARPA-NET), em 1969. A tecnologia, até então em desenvolvimento, 

era voltada para o campo bélico e, posteriormente, em vista a outras demandas passou a ser utilizada para a 

economia de modo geral. 
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bastante restrito. Em outras palavras, procura-se estabelecer essa “regulação” que aqui, por 

facilidade, chamaremos de Direito, em uma escala de entes federativos de um único país, qual 

seja o Estados e Municípios do Brasil.  

Ainda assim, o escopo ainda não está devidamente delimitado, uma vez que o Direito 

possui diferentes focos de estudo, motivo pelo qual será analisado apenas sob o espectro do 

Direito Tributário. Tem-se aqui a construção do fio racional que permeará ao longo do presente 

trabalho, qual seja, entender, com base nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, 

como o Direito se projeta no desenvolvimento tecnológico, como pode ser considerado um 

empecilho ou como pode ser um fim fomentador para as novas indústrias e ramos que vêm se 

desenvolvendo com rapidez e dinamicidade. 

Antes de se adentrar na questão, como será realizado, é fundamental entender a 

distribuição e a falta de coesão entre os poderes entre os entes federativos, mais 

especificamente, Municípios e Estados, para a partir disso se desenvolver de forma mais 

aprofundada a problemática proposta. 
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2. NOÇÕES GERAIS   

 

2.1. O Federalismo e seus conflitos 

 

Como restará claro ao final da leitura do presente trabalho, toda problemática 

relacionada ao cloud computing pode ser resumida em um assunto principal, qual seja, a 

competência tributária, uma vez que se procura entender qual seria o regime jurídico 

adequado e apropriado para os denominados bens digitais. Para entender esse fio condutor, faz-

se necessária uma breve análise do que se entende por competência no âmbito do Direito 

Tributário e como se aplica a presente questão. Não obstante, para entender a disputa de 

competência para a tributação de softwares, é necessário recapitular o importante conceito de 

Federalismo preceituado na Constituição Federal. 

Isso fica evidente na descrição elaborada por Carlos Augusto Daniel Neto e Leonardo 

Ogassara de Araújo Branco com o viés para a questão da tecnologia. Confira-se: 

 

Todavia o problema reside exatamente na condição de a tributação, dentro do sistema 

constitucional tributário criado pela Constituição Federal de 1988, não poder ser 

operacionalizada por meio da capacidade econômica dos contribuintes envolvidos na 

atividade que se presente tributar- é preciso também que essa materialidade esteja 

prevista em uma regra de competência tributária, que atribui poderes aos entes 

federados para que a instituam, por meio de lei, a exação sobre a situação que se 

pretende alcançar. 

 

Trata-se, portanto, de uma questão que envolve, eminentemente a distribuição de 

competências tributárias entre os entes federados (...) e os limites horizontais do seu 

exercício, isto é, até onde a competência de um deles não invada a do outro (...)”
3
 

 

 

O federalismo encontra-se definido nas palavras de José Afonso da Silva como a “união 

de coletividades de políticas autônomas”, ou ainda “consiste na união de coletividades 

regionais autônomas que a doutrina chama de Estados Federados”4. O primeiro ponto que 

deve chamar atenção é o conceito de autonomia, apesar de existir um polo unificador. Mais 

adiante, no mesmo capítulo, o autor finaliza as suas considerações com uma importante 

conclusão: “A Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio federalista e estruturou um 

sistema de repartição de competências que tenta refazer o equilíbrio das relações entre o poder 

central e os poderes estaduais e municipais.” 5 

 
3  NETO; BRANCO, 2018, p. 323. 
4  SILVA, José Afonso. 2016, p. 101  
5  Ibidem, p. 106 
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Tal racional, positivado em diversos artigos da Constituição é essencial para o Direito 

Tributário, especialmente no que tange à repartição de poder de tributação para União, Estados 

e Municípios. A importância do federalismo, como acima colocado, é tentar preservar a 

autonomia dos entes federativos e dar-lhes poderes para que o sistema em si seja harmônico, 

equilibrado.  

Dessa forma, ao analisar o Título VI “Da Tributação e Orçamento”, da Constituição 

Federal nos deparamos com a concretização desse princípio para fins de tributação. Assim, de 

forma a deixar clara a repartição da competência, traçou com clareza a Magna Carta quais os 

tributos que devem ser exigidos por cada ente federativo6. Como ilustra Luciano Amaro: 

 

A Constituição não cria tributos; ela outorga competência tributária, ou seja, atribui 

aptidão para criar tributos. Obviamente, ainda que referidas na Constituição as notas 

que permitem identificar o perfil genérico do tributo (por exemplo, “renda”, 

“prestação de serviços” etc.), a efetiva criação de tributo sobre tais situações depende 

de a competência atribuída a este ou àquele ente político ser exercitada, fazendo atuar 

o mecanismo formal (também previsto na Constituição) hábil à instituição do tributo: 

a lei. 7 

 

A questão é profunda e envolve diversos debates, mas para a presente dissertação é 

importante ter em mente o fio condutor. Se a Constituição Federal determinou de forma tão 

clara e objetiva a competência, qual a razão dos conflitos? A resposta não é simples e nem será 

aqui aprofundada. Para isso, partiremos de um pressuposto básico, apesar de existir a divisão 

de competências existem grandes lacunas de conceitos, existe uma grande defasagem de 

atualização desses e mais ainda um conflito inerente entre os próprios entes federativos que 

surgem com esse quase vazio. Como bem descrito por Geraldo Ataliba, ao analisar a questão 

da competência na Constituição Federal não há “margem-jurídica para grandes 

desenvolvimentos e integração para a legislação ordinária, e menos ainda, pelos costumes” 8. 

 
6  “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, 

para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer natureza; IV - 

produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

VI - propriedade territorial rural; VII- grandes fortunas, nos termos da lei complementar. [...] 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e 

doação, de quaisquer bens ou direitos; II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações 

se iniciem no exterior; III - propriedade de veículos automotores(...) 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - propriedade predial e territorial urbana; II - 

transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 

de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III - vendas 

a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; III - serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar(...)” (BRASIL, Constituição Federal, 1988) 

7  AMARO, Luciano, “Direito Tributário Brasileiro”, 20ª Edição, Editora Saraiva. 2016, p.85 
8  ATALIBA, Geraldo, “Sistema constitucional brasileiro”. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1968, p.14-15 
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É comum ouvirmos a expressão “guerra fiscal” e, de pronto, relacioná-la com a guerra 

entre alíquotas de Imposto de Circulação de Mercadorias (“ICMS”) entre os Estados. Porém, o 

conceito pode ser apropriado para a presente questão, todavia, a guerra não é entre Estados, mas 

entre Estados e Municípios. 

 Isso ocorre por um motivo, o embate na definição do que é software, que por vezes é 

caracterizado como um serviço, como fez a Lei Complementar n° 116, de 31.07.2003 (“LC n° 

116/03”) e por outros seria uma mercadoria. Percebe-se que a conceituação é de suma 

importância, na medida em que irá definir o fato gerador do tributo e, consequentemente, qual 

ente federativo tem a competência tributária de exigir o tributo. 

O problema exposto acentua-se na medida em que é extremamente difícil acompanhar 

a evolução da tecnologia e enquadrá-la em conceitos fixos. No entanto, tendo em vista que cada 

vez mais esse setor ganha notoriedade e importância, é imprescindível que soluções ou 

tentativas de resoluções sejam analisadas, para se evitar a tributação da mesma atividade por 

Estados e Municípios e até mesmo uma evasão de capital, vez que essa guerra fiscal, acima 

conceituada, afasta investidores e, especialmente, não fomenta o desenvolvimento de 

tecnologias, cada vez mais necessárias para o desenvolvimento da sociedade. 

 

2.2. A visão civilista do Direito Tributário 

 

Sem o intuito de se aprofundar sobre a questão ora formulada, especialmente no tocante 

ao surgimento do estudo do Direito Tributário e a sua autonomia, apesar de ser um ramo 

essencialmente vinculado aos princípios que regem o Direito Administrativo, por ser 

eminentemente um ramo que cuida da relação firmada entre um particular, aqui denominado 

contribuinte e o Poder Público, os conceitos expostos na Constituição Federal (e.g.: serviços, 

circulação, mercadoria) advêm do Direito Civil. 

A importância dessa pontuação é quase lógica, na medida em que a presente dissertação 

traz à tona problemáticas envolvendo a rigidez desses conceitos e a possibilidade de 

enquadramento de novas funcionalidades introduzidas pela tecnologia. Assim, é inegável que 

a tecnologia não iniciou, mas aprofundou um problema que já existia, a rigidez de conceitos 

elaborados desde Roma Antiga e que nem sempre são os mais apurados para se aplicar ao cloud 

computing. 

A aproximação de conceitos e racionais muito vezes distintos são um dos motivos para 

levar ao conflito de competência acima exposto e aqui explorado. Isso porque o Código 
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Tributário Nacional é claro, no artigo 110 do CTN, ao afirmar que: 

 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 

implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas 

Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 

competências tributárias.9 

 

O artigo acima transcrito demonstra a tentativa do Legislador em tentar manter a 

uniformidade dos conceitos do próprio Direito Civil, traduzindo uma forma de delimitação do 

poder de tributar e das respetivas competências tributárias dos entes federativos. Eduardo 

Sabbag, ao comentar o referido dispositivo, sustenta que: 

 

O art. 110 do CTN dispõe sobre o atendimento pelo intérprete da hierarquia das leis, 

não sendo da competência do legislador ordinário a alteração de um conceito oriundo 

da Constituição. Portanto, se a Constituição Federal menciona ‘mercadoria’, ao 

delinear a competência dos Estados e Distrito Federal para criar e exigir o ICMS, 

o conceito de mercadoria não poderá ser alterado com o fito de burlar a regra 

constitucional da competência tributária.10 (grifo nosso) 

 

Ocorre que, ao mesmo tempo que delimita a ação dos entes federativos, na medida em 

que não podem inovar em conceitos já firmados pelo Direito Civil, também há a contrapartida 

de que não há uma flexibilidade nesse ramo do direito. Assim, mudanças abruptas introduzidas 

pela tecnologia colocam em xeque o conceito tradicional de mercadoria, serviços, o que expõe 

ainda mais a relevância da presente dissertação. 

 

2.3. O Poder Judiciário e a análise do tema 

 

O tema, que já era motivo de grandes embates, ganhou grande importância nos tempos 

atuais. A tecnologia em um contexto de pandemia mostra-se não apenas como ferramenta, mas 

como um fim para que não apenas o homem pudesse manter-se sociável, mas economicamente 

relevante. Todavia, apesar de cada vez mais presente e essencial, respostas a perguntas que 

movimentam um valor expressivo na economia, estão sendo cada vez mais relevantes e 

demandam uma resposta do Poder Judiciário. 

A crítica da manutenção da inércia do Poder Judiciário que se absteve de analisar 

questões fundamentais vai de encontro a dinamicidade da tecnologia. Quanto mais se espera 

 
9  BRASIL. Código Tributário Nacional.  
10 SABBAG, 2018. p. 358 
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uma resposta dos Tribunais Superiores sobre questões já ultrapassadas, mais a tecnologia 

apresenta mudanças, demonstrando o claro descompasso que existe no cenário brasileiro. O 

único julgado que foi a fundo sobre a questão de softwares foi o Recurso Extraordinário n° 

176.626-3, que estabeleceu a distinção entre “software de prateleira” e “software de 

encomenda”, determinando o tributo que recairia sobre cada operação. Esse julgado do E. 

Supremo Tribunal Federal ocorreu no ano-calendário de 1998 e versa sobre questões não mais 

em discussão no presente cenário. Sem desqualificar a sua importância, uma vez que de forma 

brilhante analisou a questão e clarificou conceitos importantes, como será brevemente analisado 

nos próximos capítulos, demonstra, por outro lado, a defasagem da regulação no país. 

Atualmente, não se fala mais em “software de prateleira” e “software de encomenda”, 

já que os mecanismos foram aprimorados e desenvolvidos. A defasagem da delimitação de 

competência em face de inovações por parte do Poder Judiciário demonstra a sua aptidão a se 

colocar nos tempos atuais. A grande crítica e até mesmo o motivo pelo qual a ADIn n° 1945 a 

ser julgada não será escopo de análise é justamente por esse motivo. Em outras palavras, tal 

ADIn versa sobre a constitucionalidade da legislação do Mato Grosso11 que impõe a incidência 

de ICMS sobre softwares adquiridos sobre a transferência de dados. Cumpre-se destacar que a 

Lei mato-grossense é datada de 1998, ou seja, muito se evoluiu desde então. 

Ainda nesse cenário, cumpre-se destacar que há diversos temas relacionados pendentes 

de análise do E. Supremo Tribunal Federal, que em meio à pandemia optou por julgar de forma 

apartada, dificultando ainda mais a situação do contribuinte. Frente a esse impasse, não apenas 

pelo embate de competências acima brevemente explicado, mas pela falta de uma saída e 

análise do Poder Judiciário, a presente dissertação torna-se ainda mais importante, na medida 

em que busca não apenas problematizar o tema, mas expor alternativas (que não 

necessariamente será a solução do STF) para minimizar o ônus do contribuinte que não seja 

pela Reforma Tributária. 

  

 
11  Dispositivos da Lei n° 7.098/98 que consolida normas de ICMS sobre programas de computador incluindo 

operações realizadas por transferência eletrônica, download. 
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3. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO SOFTWARE 
 

 

3.1. Breve histórico do desenvolvimento no Brasil 

 

 Como esboçado no introito dessa dissertação, a tecnologia, da forma como entendemos 

hoje, foi resultado de um processo de abertura e, de certa forma, compartilhamento de 

informações especialmente dos Estados Unidos da América. Após a Guerra Fria, todo o 

investimento em tecnologias, antes voltado para a o setor bélico, voltou-se ao desenvolvimento 

do comércio que visava uma maior dinamicidade e atender a mercados antes impossibilitados 

pela bipolaridade ideológica marcada no Pós-Segunda Guerra Mundial. 

 O Brasil se beneficiou com parte dessa abertura durante o regime ditatorial, período no 

qual o país era governado preponderantemente pelos militares das Forças Armadas, ocasião em 

que houve uma aproximação com os Estados Unidos da América, iniciando, mesmo que de 

forma precária, todo um projeto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, que ficou ainda 

mais evidenciado na época das privatizações, no início dos anos 90. Como exemplo desse 

cenário, podemos elencar a implementação da Rede Nacional de Pesquisa, no ano-calendário 

de 1992, desenvolvida com auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico que viabilizava o acesso à internet para diversas instituições. Apenas dez anos 

depois, essas ferramentas foram disponibilizadas ao público, por meio de sites como UOL, 

Globo e o IG. 

 Nesse ínterim, é patente que a partir dos anos noventa, houve um aumento na demanda 

por tecnologia e mais do que isso, acesso à tecnologia, permitindo inclusive uma maior 

democratização dos meios de comunicação e participação da população não apenas em termos 

objetivos, mas intersubjetivos. Essa conjuntura viabilizou o desenvolvimento, ainda que 

primário, de um Direito voltado para internet, para regulamentar e impor conceitos no 

ordenamento jurídico, viabilizando, de certa forma, maior segurança aos seus usuários. 

Não no mesmo ritmo compassou ramos do Direito cuja existência já fora positivada 

antes de todo esse desenvolvimento da tecnologia. No Direito Tributário, já codificado antes 

mesmo da Constituição Federal de 1988, prevê hipóteses de incidência muito genéricos, ora 

critérios rígidos, dificultando o enquadramento dessa nova realidade. Esse cenário, mais uma 

vez remete ao fio condutor da dissertação, que se volta para determinar a competência seja dos 

Estados, seja do Município em exigir imposto sobre softwares em seu sentido amplo.  
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Nesse cenário, o I. Professor Heleno Taveira Torres12 expressa que as tecnologias, além 

de se somarem a outras já existentes, é disruptiva e produz uma alteração em diferentes cadeias 

produtivas, inclusive na própria tributação. 

 É importante notar, que apesar da presente dissertação ter como objetivo explorar o tema 

dentro do âmbito do Direito Tributário, muitos dos conceitos, que serão a seguir explorados, 

tem como fonte outros ramos do Direito, como a Propriedade Intelectual e o Direito Civil, 

justamente pelo fato contornado por Heleno Taveira Torres no sentido de a tecnologia alterar 

não apenas um escopo de estudo, mas o conjunto de suas relações. 

 

3.2. Abordagem de Conceitos: Início da problematização. 

 

 A presente dissertação abordará conceitos que apesar de amplamente difundidos e terem 

uma conotação no senso comum, no âmbito do Direito deve ser analisada com maior detalhe. 

A intenção, ora pretendida, é elucidar o que se deverá por entender ao se falar em: (i) software; 

(ii) bens digitais; e (iii) Cloud Computing e por meio dessa conceituação conectar ao fio 

condutor da competência de tributar. Cumpre destacar, nesse sentido, que em momento algum 

procurará se exaurir o tema, uma vez que existem várias vertentes e entendimentos, o objetivo 

é clarificar os conceitos à luz do que se pretende problematizar. 

 Realizada a consideração inicial, é importante destacar que o conceito de software está 

balizado na Lei n° 9.609, de 19.2.1988 (“Lei do Software”) que conceitua em seu artigo 1º que: 

“é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada 

(…) de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação (…) para 

fazê-los funcionar de modo e para fins determinados”13 

 Interessante notar que o mencionado artigo traz em suas palavras iniciais a ideia de 

“programa de computador”, mas ao longo do tempo essa conotação perdeu-se no tempo e 

espaço, justamente devido à dinamicidade da tecnologia. O artigo, na realidade, exprime a ideia 

de que o software se constitui, na realidade, como um sistema operacional ou um código 

visando a tarefas e fins específicos e visa a aproximar o conceito com o direito do autor. Nas 

palavras de Orlando Gomes, importante jurista brasileiro, o conceito de software está atrelado 

a: 

 

 
12  TORRES, 2007. 
13  BRASIL. Lei n° 9.609, de 19.2.1988 (“Lei do Software”). Acesso em: 07.06.2020. 
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(...) expressão criativa do trabalho intelectual e pessoa de quem o prepara. Essa criação 

da inteligência, materializando-se num corpus mechanicus que torna comunicável a 

sua expressão, adquire individualidade definitiva, tal como se fosse um romance, um 

filme cinematográfico ou uma composição musical.14 

  

A questão dos bens digitais surge justamente em um contexto de expansão do comércio 

eletrônico. Em seu aspecto jurídico, comércio refere-se a “um complexo de atos e negócios 

jurídicos entre produtores e consumidores, em caráter habitual, com a finalidade de obter 

lucro”15. Transpassando esse conceito para a atualidade, a própria OCDE entendeu que a 

tradução, para fins tecnológicos, envolve a transação realizada pela intermediação de 

computadores, redes objetivando a fazer e receber a demanda, bem como funcionar como meio 

de pagamento, porém não necessariamente será entregue o produto em sua forma online. 

Alberto Luiz Albertin define comércio eletrônico como: 

 

(...) a realização de toda a cadeia de valor dos processos de um negócio num ambiente 

eletrônico, por meio de aplicação de intensa tecnologias de comunicação e informação 

atendendo aos objetivos do negócio. Os processos podem ser realizados de forma 

completa ou parcial, incluindo as transações negócio-a-negócio, negócio-a-

consumidor e intra-organizacional, numa infra-estrutura predominantemente pública 

e de fácil e livre acesso a baixo custo. 16 

 

 

 O objeto da transação acima descrito é o que se denomina bem digital que pode ser tanto 

um bem, como uma prestação de serviços. Porém, em se tratando de transações via internet 

esses bens não são materializados e fogem da convencional conceituação de bens expostas no 

artigo 79 e 8217 Livro II da Parte Geral do Código Civil, uma vez que são incorpóreos, 

intangíveis existindo tão somente no mundo virtual. É uma linguagem, uma codificação, uma 

padronização, um sistema interpretado e sistematizado por um computador ou dispositivos 

semelhantes. 

 Perceba, desde então, que existe na própria denominação um paradoxo, que é o cerne 

da discussão do Direito Tributário. Seria esse bem digital um bem, nos termos entendidos 

tradicionalmente e expressos no Código Civil, ou seria uma prestação de serviços? Como bem 

descrito por Bruno Damasceno Ferreira: 

 

 
14  GOMES, Orlando, “A proteção dos programas de computador. In: (Orgs.) A proteção jurídica do software, 

 Rio de Janeiro. Forense, 1985, p.4. 
15  REQUIÃO, 2005, p. 513 
16  ALBERTIN, 2002. In: Braghetta, Daniela de Andrade: Tributação do Comércio Eletrônico.p.248 
17  “Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. [...]  

Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração 

da substância ou da destinação econômico-social” (BRASIL. Código Civil de 2002) 
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(...) o entendimento não é tão pacífico, uma vez que Carlos Alberto Bittar nos dá 

notícia de divergência existente a respeito desse enquadramento, nos cenários 

nacional e internacional, distribuindo-se os operadores do direito em quatro correntes 

diferentes, que defendem: a) que esses bens deveriam estar submetidos a um regime 

jurídico próprio; b) a sua subsunção ao Direito Autoral; c) sua submissão ao regime 

jurídico da propriedade industrial; e d) a sua disciplina por uma normatividade mista.18 

  

Ou seja, em se tratando do ordenamento jurídico, a questão ainda é objeto de discussões 

em diferentes âmbitos do Direito, por ser, em geral, caracterizado como rígido, mas ao mesmo 

tempo dá abertura, com conceitos genéricos, para essas discussões. 

 Não obstante, se há praticamente vinte anos já havia uma ânsia pela regulamentação, 

houve um aumento de expectativas do Poder Judiciário, que deveria estar mais atento às 

transformações, o que não ocorreu. Porém, essa frustração não foi um obstáculo para o 

desenvolvimento da tecnologia, pelo contrário, apenas evidenciou a defasagem entre o 

ordenamento jurídico com o que hoje chamamos de cloud computing. 

 O cloud computing19, também chamado de computação em nuvem, consiste em sua 

essência em uma disposição envolvendo processamento de dados que engloba o próprio 

conceito de software, tido como uma ferramenta, bem como programas de armazenagem. É um 

ambiente online no qual o consumidor tem acesso a diversas funções, sem a necessidade de 

adquirir ou fazer o download de diferentes aplicativos e sistemas.  

Há um Projeto de Lei que busca conceituar o cloud computing. Como dispõe o parágrafo 

1° do artigo 1° do Projeto de Lei n° 5.34420, apresentado em 9.4.2013, depreende-se a seguinte 

conceituação: 

 

Art. 1º, § 1º A computação em nuvem é definida como a exploração da atividade de 

tratamento, armazenamento, guarda e depósito virtuais, por sistemas eletrônicos 

ou eletromagnéticos e mediante contrato oneroso ou gratuito, no qual o depositário 

recebe informações, sistemas, programas, plataformas, ou qualquer espécie de dados 

do depositante ou titular, sejam codificados ou não, considerados conteúdos ou 

 
18  BITTAR apud SANTOS, Bruno. 2014 
19  Para o Instituto de Padrões de Tecnologia, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos (NIST) o Cloud 

Computing refere-se à “ (…) toda tecnologia que permite a realização de uma atividade (i) sobre demanda e 

por autosserviços; (ii) com disponibilidade de recursos computacionais infinitos; (iii) elasticidade e 

adaptalidade rápidas dos serviços; (iv) eliminação do compromisso de grandes investimentos em tecnologias 

iniciais (acesso barato e racional aos recursos da tecnologia da informação); (v) acesso ao serviço via internet 

por meio de múltiplos dispositivos econômicos (…)” 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf. Acessado em 13.9.2020 
20  Ementa: “Dispõe sobre diretrizes gerais e normas para a promoção, desenvolvimento e exploração da atividade 

de computação em nuvem no País- disponível em:  

 <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=570970> e 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=59D1675D0DA7522AB12662

76CB976D97.proposicoesWebExterno2?codteor=1083767&filename=Avulso+-PL+5344/2013>. Acesso em 

20.08.2020 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=570970
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=59D1675D0DA7522AB1266276CB976D97.proposicoesWebExterno2?codteor=1083767&filename=Avulso+-PL+5344/2013
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=59D1675D0DA7522AB1266276CB976D97.proposicoesWebExterno2?codteor=1083767&filename=Avulso+-PL+5344/2013
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bens, sendo regido por esta lei e no que aplicável, pelo Código de Defesa do 

Consumidor, pela legislação específica de proteção de dados, de propriedade 

intelectual, legislações setoriais e outras aplicáveis. (não destacado no original)  

 

 Pela leitura acima, há uma única interpretação possível, que advém inclusive do próprio 

nome, não há dependência de um computador, que seria tradicionalmente responsável por 

conter e unificar as informações, a informação está na “nuvem” está codificada e sistematizada 

para ser acessada a qualquer momento pelo consumidor, em diferentes dispositivos 

tecnológicos. Como destacado e sintetizado por Mariana Quintanilha de Almeida: 

 

Por ora, partindo da análise inicial é possível deslumbrar que as operações realizadas 

através da computação por nuvem e do streaming apresentam particularidades em face 

daquelas preexistentes, em que se destaca: 

(i) Bens e serviços podem ser disponibilizados por meio eletrônico, caso se encontrem 

de forma digitalizada, por exemplo: livros, músicas, videogames entre outros; 

(ii) As relações de consumo não são presenciais. 

(iii) Em função da relação do consumo através da computação em nuvem e do 

streaming, não é necessária a presença física da empresa fornecedora do bem ou do 

serviço para a realização do negócio (...) 

(iv) Os próprios pagamentos são feitos de forma eletrônica. 21 

 

Nesse contexto, cumpre-se destacar que dentro da computação da nuvem existem vários 

conceitos e vertentes que devem ser consideradas na presente dissertação. Os principais 

serviços oferecidos por meio dessa rede de tecnologia são: Software as a Service (SaaS), 

Plataform as a Service (“PaaS”) e Infrastructure as a Service (IaaS). 

No tocante ao primeiro conceito, SaaS, é um modelo no qual permite, por meio da 

distribuição de software, que os consumidores acessem os serviços de aplicativos e programas 

pela internet. A intermediação de consumidor e informação ocorre por meio da “nuvem”, 

permitindo que o usuário não tenha o controle ou imposição, ou seja, sem depender da 

provocação humana, a administração do conteúdo22.  

Importante destacar que não se trata de mera disponibilização de software, é um sistema 

muito mais complexo que envolve toda uma infraestrutura do provedor, manutenção do sistema 

e do próprio aplicativo e a resolução de problemas que surgirem, com atualizações diárias. Em 

 
21  ALMEIDA, Mariana Quintanilha de Almeida, “A tributação de computação e streaming à luz da Legislação 

do Imposto sobre Serviços e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e Serviços de Telecomunicação”. In: “Computação, Comércio 

eletrônico e prestação de serviços digitais”, 2017, Editora Almedina, p. 58 
22  GALHARDO, Luciana Rosanova, ASSEIS, Pedro Augusto do Amaral Abujamra, “IaaS, PaaS, SaaS e os 

reflexos da cloud computing no exteriori”. In: “Tributação da Economia Digital. Desafios no Brasil, 

experiência internacional e novas perspectivas”, 2018, Editora Saraiva, pp.253 a 543 
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termos práticos, faz-se por uma assinatura única em que há a presença de upgrades contínuos, 

por exemplo, o Pacote Office da Microsoft. 

O PaaS, por outro lado, consiste no fornecimento mais estruturado de uma plataforma 

visando a aplicação de implementação de suas próprias aplicações e serviços. O fornecedor 

viabiliza a plataforma, com a informação, linguagem controlando toda a infraestrutura, de 

forma a independer da ação do consumidor. A única possibilidade de certo controle é configurar 

o ambiente da plataforma, para melhor acesso da informação que lhe é disponibilizada. É uma 

tecnologia muito mais voltada para a administração de bancos de dados, balancear e 

gerenciamento das informações.23 

Por último, e não menos importante, cumpre-se destacar o IaaS que permite ao usuário 

além das questões acima apresentadas a própria operacionalização dos aplicativos. Não 

obstante, observa-se que apesar de todas essas vertentes terem o “service”, comumente 

chamado de “Everything as a Service”24, como denominação, não necessariamente será 

literalmente traduzido e assim aplicado para fins tributários, de outro modo a presente discussão 

seria muito mais fácil. 

Para facilitar a visualização da conexão acima descrita, confira imagem que resume os 

principais pontos elencados e a conexão entre os conceitos: 

 

Figura 1: computação em nuvem 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: SOUSA; MOREIRA; MACHADO, 2009, p. 159)  

 

 
23  Ibidem 
24  Referência utilizada para a conceituação MELL, Peter, GRACE, Timothy. The NIST Definition of Cloud 

 Computing: Recommendations of the National Institute os Standards and Technology. National Institute 

 osStandards and Technology 800-145. NIST special publication. Disponível em: 

 <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final>.Acessado em 17.6.2020 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
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Essa lógica, decorre do conceito desenvolvido no final da década de 90 relativo à 

Internet das Coisas (“IoT”)25, que consiste em uma rede conectada e sinérgica de informações, 

capacidade de retenção de informações e sua armazenagem, troca de dados, sem depender da 

ação humana. Como preceituam Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Gadino: 

 

A Internet das Coisas é formada por quatro elementos, pois consiste em uma rede 

(i) objetos físicos (ou “coisas”) que se (ii) conectam à internet e/ou entre si, com 

(iii) capacidade de recolher e trocar dados, (iv) sem necessariamente depender da 

ação humana. 26 

 

3.3. Diferença entre Cessão de Uso e Licenciamento do Software 

 

 Antes de adentrar no âmbito do Direito Tributário, faz-se necessária deixar a distinção 

clara entre Cessão de Uso e Licenciamento de Software, até para fins de tentar se delimitar a 

tributação que poderá recair sobre a Computação em Nuvem, bem como o próprio comércio 

eletrônico per se. 

 A licença de uso de software há a concessão da autorização para o usuário em 

determinadas condições, sem haver, contudo, a perda, por parte do autor, do bem imaterial, 

intangível, uma vez que a licença de uso há o usufruto do software relacionado a condições 

impostas pelo contrato ou aceitação dos termos de uso, podendo ser temporária ou permanente. 

Em outras palavras, os direitos patrimoniais e autorais continuam sobre a posse do autor do 

produto. Em relação à disponibilização de conteúdo, é importante pontuar que a remuneração 

é realizada de forma periódica de forma ajustada. Nas palavras de Maria Ângela Lopes Paulina 

Padilha, o licenciamento caracteriza-se por: 

 

Na licença, por sua vez, o proprietário do software concede a autorização para a 

exploração econômica e/ou a utilização do bem imaterial, inexistindo transferência, 

em favor do licenciado, da titularidade de quaisquer dos direitos patrimoniais, que 

permanecem sob a propriedade do licenciador, o qual, inclusive, pode licenciar o uso 

a outros interessados. A diferença entre esses ajustes provados, portanto, se esteia na 

transferência da titularidade dos direitos patrimoniais. 27 

 
25  Decreto nº 8.234/2014 define IoT como “sistemas de comunicação máquina a máquina (M2M) os dispositivos 

que, sem intervenção humana, utilizem redes de telecomunicações para transmitir dados a aplicações remotas 

com o objetivo de monitorar, medir e controlar o próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de 

dados a ele conectados por meio dessas redes”. 
26  SCHOUERI, Luís Eduardo, GALDINO, Guilherme em “Aspectos relacionados à tributação sobre o consume. 

Internet das coisas à luz do ICMS e dos ISS: entre mercadoria, prestação de serviço de comunicação e valor 

adicionado”. In “Tributação da Economia Digital- Desafios no Brasil, experiência internacional e novas 

perspectivas”., MONTEIRO, Alexandre, Ed. Saraiva, 2018, p.247 
27  PADILHA, 2020, p.105 
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 No caso da cessão de uso o cenário é distinto e não deve ser confundido. Na cessão, seja 

total seja parcial, há transmissão dos direitos patrimoniais de forma que o consumidor possa de 

forma explorá-los da forma que lhe convier nos termos ajustados no contrato celebrado. Nesse 

caso, a transferência na maioria dos casos é permanente, quase inexistindo a cessão temporária. 

Nas palavras de Eduardo Vieira Manso que afirma que nos casos de cessão total o contrato “se 

opera a substituição subjetiva de titular de tais direitos” 28, havendo, por conseguinte, a efetiva 

transferência do bem imaterial/intangível, podendo o consumidor, inclusive, alterar, ceder o 

bem. 

 Em se tratando da computação na nuvem, esse tipo de licenciamento tem se tornado 

cada vez mais comum. Nesse aspecto, ao se falar em SaaS o modelo utilizado é por meio do 

licenciamento, dessa forma, o produto é fornecido nos moldes do fornecedor aliado a toda uma 

que pode ser acessada pela nuvem, devendo ser devidamente atualizada, pelo próprio 

fornecedor, segurança ao usuário, correção de eventuais falhas no sistema enquanto perdurar o 

contrato firmado entre as partes. Por conseguinte, atualmente, justamente por independer de um 

corpus mechanicus o licenciamento começou a ser cada vez mais utilizado e implementado ao 

longo dos anos. 

 

3.4. Defasagem do RE n° 176.626-3 e a demanda por respostas 

 

 Oportuno iniciar esse tópico afirmando que à época do julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 176.626-3, o Supremo Tribunal Federal firmou uma diferenciação entre os 

“softwares de prateleira” e “software de encomenda”.  

Percebe-se, pela mera leitura do acórdão, que os Ministros tiveram a ótica relativa à 

materialidade do bem, assim como pela personalização do software que estava sendo vendido. 

À época, na qual ainda era muito usual, compradores irem a lojas e adquirirem fisicamente o 

conteúdo, o julgado esclareceu muitas dúvidas e deixou claro qual seria o imposto devido em 

cada operação. Neste sentido: 

 

EMENTA: (...). III. Programa de computador ("software"): tratamento tributário: 

distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem 

incorpóreo, sobre as operações de ‘licenciamento ou cessão do direito de uso de 

programas de computador’ ‘matéria exclusiva da lide’, efetivamente não podem os 

Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, 

 
28 MANSO, 1989, p. 22 
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se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a 

circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em 

série e comercializados no varejo - como a do chamado ‘software de prateleira’ 

(off the shelf) - os quais, materializando o corpus mechanicum da criação 

intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio.” (RE 

176626, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 

10/11/1998, DJ 11-12-1998 PP-00010 EMENT VOL-01935-02 PP-00305 RTJ 

VOL-00168-01 PP-00305) 

 

 Em outras palavras, entendeu o Supremo Tribunal Federal que estariam sujeitos ao 

ICMS os softwares produzidos em massa e comercializados no varejo com suporte físico 

(“software de prateleira”), pois neste caso há predominância do software enquanto mercadoria. 

Por outro lado, com base no mesmo precedente, estaria sujeito ao recolhimento de ISS aqueles 

que não tivessem suporte físico e se caracterizassem como “licenciamento ou cessão ao uso de 

programa de computador (customized)”, porquanto, neste segundo caso, há predominância do 

serviço. 

 Em um momento posterior, na análise da Medida Cautelar da ADI n° 1.945/MT, 

pendente de julgamento definitivo, houve o afastamento do requisito corpóreo para a incidência 

do ICMS, bem como a própria obrigatoriedade da circulação física, abrindo espaço para a 

possibilidade de incidência de ICMS também quando da ocorrência de download. Sendo ainda 

mais necessária a análise mais aprofundada do enquadramento, para fins tributários, dos 

conceitos acima elencados. 

 Nessa primeira análise da Medida Cautelar, apesar de ter existido uma mudança na 

análise quanto à materialidade relacionada ao software, uma vez que se considerou o download 

como uma circulação, ainda que virtual, de mercadorias, é tendencioso afirmar a incidência de 

ICMS. Isso porque, para fins tributários, ainda haveria a necessidade de se comprovar a 

circulação em sua materialidade.  

Essa dicotomia ficou ainda mais acentuada quando do julgamento do RE n° 179.560-

3/MT, sob relatoria do então Ministro Sepúlveda Pertence, em que se julgou a tributação 

relacionada a comercialização de fita cassete. Nesse sentido, usando o racional firmado no 

precedente em destaque, entendeu o I. Relator que a comercialização não se tratava de 

“licenciamento ou de uma cessão de direito de uso”, mas apenas o corpo/objeto tangível da fita. 

Ficou claro, desde então que ainda que se dependa de uma posição do STF, quando da falta de 

uma regulamentação legislativa, a análise é feita caso a caso e, com a sobrecarga do Poder 

Judiciário, fica quase impossível acompanhar o ritmo da evolução da tecnologia. 

Note-se que, mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha essa análise inicial, é 

importante considerar o ordenamento jurídico e a atrelação do conceito de software com o 
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direito autoral, como disposto na Lei n° 9.609/88. Ou seja, se analisarmos a conjunção da ideia 

de bem móvel prevista no Código Civil, com a ideia de ainda diante da existência de um corpo 

material que dê suporte ao software, não há a vinculação necessária com um corpus 

mechanicum, uma vez que, com a computação em nuvem, tudo é realizado pela própria internet. 

Como expressado por Maria Ângela Lopes Paulino: 

 

Essa relação acessória entre o software e o seu suporte físico resta ainda mais 

inconteste no atual estágio da era de informação, em que a grande maioria dos 

programas, são disponibilizados pela forma eletrônica, reforçando que o 

computador não está vinculado a um corpus mechanicum específico. 29 
 

Ainda nesse cenário, cumpre-se destacar que a forma com a qual o consumidor tem 

acesso também se alterou, uma vez que é cada vez mais frequente o streaming ao invés do 

download. A diferença, inovação é que ao invés dos dados ficarem atrelados a uma máquina, 

ou de acordo com o raciocínio acima demonstrado a um corpus mechanicum. Mas a ideia de 

que há uma disponibilidade de conteúdo imediata, sem haver qualquer vinculação ao 

computador, mas dependência com a conexão da internet e servidor. Nas palavras de Ana 

Carolina Carpinetti: 

 

[...] a principal diferença entre as duas formas de acesso a conteúdos relaciona-se com 

o fato de que no caso de utilização da tecnologia streaming, os dados multimídia 

chegam ao computador, fazem buffer (arquivo em memória de curta duração), antes 

de iniciar a reprodução e, então, são descartados, ou seja, não sendo armazenados o 

computador do cliente usuário. 30 

 

Isso resume de forma objetiva o macroconceito de Everthing as a Service, na medida 

em que se observa, na prática o desenvolvimento do conceito de licenciamento do uso do 

software. No contexto em que a presente dissertação é escrita, a atualização desse sistema, aqui 

denominado upgrade, não se da pela compra de um produto físico e instalação no aparelho, pelo 

contrário, independe da provocação humana, a assinatura já garante a continuidade dos 

upgrades.  

 
29  PADILHA, 2020, p.84 
30  CARPINETTI, 2012. Disponível em: https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/tributacao-era-

digital-carga-tributaria-incidente-comercializacao-eletronica 

software.htm#:~:text=Vale%20ressaltar%20que%20a%20principal,descartados%2C%20ou%20seja%2C%20

n%C3%A3o%20sendo. Acessado em 28.9.2020  
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Trata-se na realidade de um “negócio jurídico único com complexidade”31, uma vez que 

não há um conjunto de contratos, mas na realidade diferentes elementos negociais que não 

podem ser dissociados, para um fim específico, qual seja, o direito de usufruir software, a 

outorga do software, não sendo possível a realização da dissociação em diferentes contratos. 

 Apesar da notoriedade do Recurso Extraordinário n° 176.626-3, é patente que a 

discussão atualmente tem outro patamar e sai da concretude analisada no julgado. Vivemos em 

uma economia em que sem dúvida além do valor pago, atribuído à mercadoria, há um valor 

agregado, ter inteligência própria, que deixa até mesmo ultrapassada, na medida em que se torna 

cada vez mais difícil distinguir as hipóteses de incidências relativas aos dois tributos acima 

mencionados.  

 Não obstante, justamente pela importância do julgado, tanto os Estados como 

Municípios balizaram as suas legislações e orientações aos contribuintes com base em suas 

próprias conclusões e interpretações do julgado, o que acarretou uma insegurança jurídica, fato 

a ser mais bem detalhado na presente dissertação com base no Estado de São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

Por esse motivo, a presente dissertação não analisará julgados, mas pretenderá, a partir 

de conceitos, construir uma solução jurídica mais adequada que não a Reforma Tributária. 

  

 
31  PADILHA, 2020, p.145 
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4. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ISS E A ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE 

 

 Pincelado o cenário de repartição de competências no sistema tributário, passar-se-á a 

aprofundar o tema da competência, mais especificamente a autonomia do município para 

instituir e cobrar o ISS. Na leitura da Constituição Federal, depreende-se que existe um conceito 

de autonomia que perfaz o ordenamento jurídico, autonomia essa que deve ser analisada com a 

devida cautela. Em se tratando de Direito Tributário é patente que tal conceito vem atrelado 

com a noção de instituir, arrecadar o tributo, mas principalmente estabelecer toda burocracia de 

administração e arrecadação de cada ente federativo, o que muitos denominam de “assuntos de 

interesse local”32. 

 Esse termo, muitas vezes pode ter o seu sentido esvaziado, mas na presente dissertação 

é de suma importância, na medida em que se analisa justamente o confronto entre tais interesses 

locais. Se por um lado existe clara a autonomia entre os entes federativos, base do federalismo, 

é notório que a Magna Carta também conferiu, em caso de abuso, uma interferência dos 

Estados-Membros, para que haja, de certa forma, uma harmonia e simbiose no sistema. A 

recíproca também é verdadeira, a interferência desnecessária e descomedida também é 

condenada pelos preceitos constitucionais, em outras palavras, permite uma reação. Dessa 

forma preceitua Aires F. Barreto, ao afirmar que: 

 

Por conseguinte, é visível a posição de preeminência do princípio da autonomia 

municipal, afirmação que decorre especialmente do pressuposto de que a) a Federação 

é a própria essência do sistema e b) a afronta à autonomia dos municípios implica 

ruptura da autonomia do Estado-membro recalcitrante 33 

 

 

 Atribuindo concretude ao exposto acima e voltando ao fio condutor da dissertação, os 

Municípios têm autonomia para instituir, arrecadar, fiscalizar o tributo da maneira como 

preceituada na Constituição Federal e qualquer interferência desnecessária ou até mesmo 

confronto de poder, representa não apenas uma ineficácia dos preceitos ali positivados, mas 

uma perda para a própria sociedade em si, nesse caso, os contribuintes e a economia. 

 

 
32 BARRETO, Aires F. “ISS na Constituição e na lei”, 4ª Edição, Editora e Livraria Noeses, 2018, p. 4 
33 Ibidem, p. 5 
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4.1. A hipótese de incidência do ISS  

 

 A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso II, outorgou aos Municípios a 

competência de instituição do imposto sobre “serviços de qualquer natureza”, excluindo 

aqueles já elencados no artigo 155, inciso II devidamente definidos por meio de lei 

complementar. Neste sentido: 

 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...] 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 

lei complementar.34 

 

 A grande questão, como ressaltado em diversas oportunidades, é que em se tratando de 

comércio eletrônico e computação em nuvem, os conceitos não são bem delimitados e existe 

uma clara disputa entre Estados e Municípios no tocante à tributação desses institutos, o que 

restará ainda mais claro quando for abordada a questão da legislação do Estado e Município de 

São Paulo. Porém, não é só esse o problema. Em se tratando de ISS, a questão da delimitação 

e conceituação do que é “serviço” também é obscura. O que antes se delimitava como uma 

obrigação de fazer ou de dar, hoje adquire diversos significados, inclusive explorados pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

Nesse sentido, cumpre-se mais uma vez citar Ayres F. Barreto que demonstra 

justamente essa lacuna de definição na Constituição Federal acerca de serviços: 

 

A propósito desse tema, a primeira observação a ser formulada está no sentido de que 

a Constituição não define serviço para efeitos tributários. Pelo menos, não o faz 

explicitamente. Limita-se a fazer à expressão ‘serviço’, como que relegando ao 

intérprete a defini-lo. Não se entenda, entretanto, que o intérprete tenha qualquer 

liberalidade mister. Pelo contrário, ele está condicionado por todo o contexto 

constitucional, pelas exigências dos princípios fundamentais e pelas insinuações 

sistemáticas, suficientemente vigorosas para balizá-lo definitivamente. 35 

 

 Interessante e muito importante a colocação de que apesar de não existir uma 

conceituação definida na Constituição ela não deve ser elaborada de forma arbitrária. Da mesma 

forma não deve ser interpretado como um conceito amplo e genérico como qualquer obrigação 

de “fazer”, por exemplo. Pelo contrário, a conceituação deve ser restrita. Do mesmo modo, nem 

todo serviço deve ser tributado, uma vez que deve ser observado um caráter e significância 

 
34 BRASIL. Constituição (1988) 
35 BARRETO, Aires F. “ISS na Constituição e na lei”, 4ª Edição, Editora e Livraria Noeses, 2018, p. 31. 



 

 
 

29 

econômico, isso porque “esse conteúdo é o único critério objetivo de igualação dos encargos. 

Sem ele, a lei tributária passa a ser arbitrária, não isonômica e, pois, inconstitucional”36. 

 Assim além de uma obrigação de fazer, ainda muito debatida se ainda se concentra 

apenas nessa ação, há a necessidade de existir um aspecto econômico, ou seja, quem preste o 

serviço e quem receba com a possibilidade de se auferir o benefício econômico. Importante 

relembrar, que a Constituição não cria tributos, ela tão somente outorga a competência para que 

o ente federativo cumpra tal função. Ou seja, apenas esboça a descrição do fato, a descrição 

material do que deve ser tributado, cabendo ao Ente Federativo, no caso, Município criar e 

recolher o imposto bem como determinar a obrigação acessória a ele vinculado. 

 Pelo exposto acima, é patente que caberá a lei complementar definir ao certo os limites 

e a consequente definição de competência. Tendo em vista o vácuo conceitual incorrido pela 

Constituição, é fato que o conceito de serviço será decorrente de outros ramos do Direito, no 

caso, do Direito Privado. Tendo em vista que o artigo 110 do CTN preceitua a impossibilidade 

de alteração de “conceitos e formas de direito privado”. Nesse escopo, para o Direito Tributário, 

além de estar enquadrado no disposto no artigo 156, inciso III da Constituição Federal, deve 

observar os limites impostos pelo direito privado. 

 Como anteriormente exposto, por muito tempo, o conceito de serviço ficou atrelado a 

tão somente uma obrigação de fazer. Atualmente, com a dinamicidade, essa característica se 

alterou, na medida em que existe uma maior complexidade das relações. Apenas para se 

pontuar, uma vez que não se pretende exaurir o tema, justamente com o intuito de se diferenciar 

da hipótese de incidência do ICMS, que será devidamente analisado, entendia-se como ser 

resultado de uma relação contratual em que há “nas obrigações ad dandum ou ad tratandum 

consiste na prestação de entregar alguma coisa (dar), enquanto que as in faciendo se referem 

a ato ou serviço a cargo do devedor (prestador)”37, esse conceito atrelado ao efeito econômico 

da relação. Neste sentido: 

 

Primeiramente, há a necessidade expressa prevista no art. 156, II, da 

Constituição Federal de excluir da incidência do ISS as operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal, tendo em vista que estes se submetem ao ICMS. 

O segundo limite, também já referido, refere-se à necessidade de tributar serviços. É 

certo que o conceito de serviços nem sempre é claro e livre de dúvidas, mas é 

igualmente certo que algumas operações claramente não se enquadram no conceito de 

serviços. Vale dizer, apesar de existir uma grande zona cinzenta entre atividades 

/operações que podem ou não ser enquadradas no conceito de serviços, há 

 
36  _______, Geraldo, Barreto, Aires F. “ISS na Constituição- Pressupostos Positivos- Arquétipos do ISS”, Revista 

de Direito Tributário n° 3, São Paulo, p. 31. 
37  Marçal, Justen Filho “O Imposto sobre Serviços na Constituição”, São Paulo, RT, 1985, p.90 
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determinadas atividades/operações que notadamente não podem ser enquadradas no 

conceito de serviços.” (Recurso Extraordinário n° 634.764, Ministro Gilmar Mendes, 

Data da Sessão 19.5.2020). 

 

 Como adiantado, esse enquadramento pode ser considerado como obsoleto na medida 

em que um serviço pode abranger diversas facetas. Esse ponto é assunto de polêmica nos 

tribunais superiores, veja, à título exemplificativo o precedente que julgou pela incidência de 

ISS em planos de saúde e seguros de vida: 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. 

ART. 156, III, CRFB/88. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE 

QUALQUER NATUREZA. ARTIGOS 109 E 110 DO CTN. AS OPERADORAS DE 

PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANO DE SAÚDE E 

SEGURO-SAÚDE) REALIZAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA AO 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN, 

PREVISTO NO ART. 156, III, DA CRFB/88. 

1. O ISSQN incide nas atividades realizadas pelas Operadoras de Planos Privados de 

Assistência à Saúde (Plano de Saúde e Seguro-Saúde).  

2. A coexistência de conceitos jurídicos e extrajurídicos passíveis de recondução 

a um mesmo termo ou expressão, onde se requer a definição de qual conceito 

prevalece, se o jurídico ou o extrajurídico, impõe não deva ser excluída, a priori, 

a possibilidade de o Direito Tributário ter conceitos implícitos próprios ou 

mesmo fazer remissão, de forma tácita, a conceitos diversos daqueles constantes 

na legislação infraconstitucional, mormente quando se trata de interpretação do 

texto constitucional.  

3. O Direito Constitucional Tributário adota conceitos próprios, razão pela qual não 

há um primado do Direito Privado.  

4. O art. 110, do CTN, não veicula norma de interpretação constitucional, posto 

inadmissível interpretação autêntica da Constituição encartada com exclusividade 

pelo legislador infraconstitucional.  

5. O conceito de prestação de “serviços de qualquer natureza” e seu alcance no 

texto constitucional não é condicionado de forma imutável pela legislação 

ordinária, tanto mais que, de outra forma, seria necessário concluir pela 

possibilidade de estabilização com força constitucional da legislação 

infraconstitucional, de modo a gerar confusão entre os planos normativos.  

6. O texto constitucional ao empregar o signo “serviço”, que, a priori, conota um 

conceito específico na legislação infraconstitucional, não inibe a exegese 

constitucional que conjura o conceito de Direito Privado.  

7. A exegese da Constituição configura a limitação hermenêutica dos arts. 109 e 110 

do Código Tributário Nacional, por isso que, ainda que a contraposição entre 

obrigações de dar e de fazer, para fins de dirimir o conflito de competência entre o 

ISS e o ICMS, seja utilizada no âmbito do Direito Tributário, à luz do que dispõem os 

artigos 109 e 110, do CTN, novos critérios de interpretação têm progressivamente 

ampliado o seu espaço, permitindo uma releitura do papel conferido aos supracitados 

dispositivos.  

8. A doutrina do tema, ao analisar os artigos 109 e 110, aponta que o CTN, que tem 

status de lei complementar, não pode estabelecer normas sobre a interpretação da 

Constituição, sob pena de restar vulnerado o princípio da sua supremacia 

constitucional.  

9. A Constituição posto carente de conceitos verdadeiramente constitucionais, admite 

a fórmula diversa da interpretação da Constituição conforme a lei, o que significa que 

os conceitos constitucionais não são necessariamente aqueles assimilados na lei 

ordinária. [...] 13. Os tributos sobre o consumo, ou tributos sobre o valor 

agregado, de que são exemplos o ISSQN e o ICMS, assimilam considerações 

econômicas, porquanto baseados em conceitos elaborados pelo próprio Direito 
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Tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizados por grande fluidez e 

mutação quanto à sua natureza jurídica [...] 

15. A classificação das obrigações em “obrigação de dar”, de “fazer” e “não fazer”, 

tem cunho eminentemente civilista, como se observa das [...] não é a mais 

apropriada para o enquadramento dos produtos e serviços resultantes da 

atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum grano salis. [...] (RE 

651703, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016)  

 

 Ainda nesse sentido, confira o voto do Ministro Relator Gilmar Mendes ao analisar a 

incidência de ISS nas atividades envolvendo rendas sobre apostas no Recurso Extraordinário 

n° 634.764, bem como na incidência desse imposto sobre as operações de leasing (RE n° 

592.905): 

 

A menção a “serviços de qualquer natureza”, na Constituição de 1988, sugere uma 

leitura ampla do termo serviço. Mas, a bem dizer, nem esse dispositivo, nem qualquer 

outro do texto constitucional estabelecem precisamente o que são serviços de qualquer 

natureza. 

Essa tarefa, nos termos do art. 156, III, da Constituição, fica a cargo do legislador 

complementar, que deverá indicar os serviços que se sujeitam ao imposto municipal, 

excluídos, é claro, aqueles que se submetem ao ICMS, os previstos no art. 155, II, da 

Constituição. No entanto, é certo que o legislador complementar não está inteiramente 

livre no exercício desse mister. Há limites a serem observados pela atividade 

legislativa e que representam balizas à própria atividade impositiva. Digo isso porque, 

como bem se sabe, pudesse o legislador complementar ou municipal ressignificar esse 

conceito, estaria a manipular os lindes de sua própria competência. Assim, qualquer 

atividade poderia ser alcançada pela competência impositiva municipal, desde que 

estivesse incluída na lei complementar. E, dessa maneira, restaria desestruturada a 

própria repartição constitucional de competências tributárias.” 

 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. 

ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil 

compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] 

o chamado lease-back. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei 

complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III 

do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço 

para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil 

(leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, 

não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, 

resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro 

e do lease-back. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 

 

É patente que do acima exposto e discutido que a tradicional divisão se perdeu no tempo 

e a forma com a qual a Constituição deve ser interpretada também deve ser alterada. Conceitos 

que são aproveitados do direito privado devem ser vistos como ponto de partida, mas não 

estáticos, o que representa uma diferente análise do próprio artigo 110 do CTN. Da leitura da 

ementa acima, percebe-se que mesmo não fazendo referência direta ao tema da presente 
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dissertação, já expõe a necessidade de diferenciação e conceituação de serviço para fins de 

determinar a incidência de ISS e ICMS. 

 Não obstante, com o intuito de se dirimir a polêmica, o Poder Legislativo editou a Lei 

Complementar 116, de 31.7.2003, procurando, por meio de uma lista elencar e tipificar os 

serviços, amenizar o conflito de competências e estabelecer quais serviços devem 

necessariamente ser tributados pelo ISS, tema que será explorado no tópico a seguir. 

 

4.2. A Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003 - A procura pela taxatividade e 

resolução de problemas 

 

 A problemática já foi devidamente introduzida, inclusive por meio de recente 

precedente do Supremo Tribunal Federal, cumpre agora ressaltar a base da discussão e o motivo 

pelo qual existe um claro conflito entre os entes federados na tributação do licenciamento de 

softwares, especialmente da computação em nuvem. É notório que por meio de uma Lei 

Complementar, procurou o Legislador estabelecer, por meio de uma lista de serviços, nortear o 

recolhimento do imposto e procurar dar uma maior claridade e evitar um conflito de 

competências, mas o cenário atual mostra que essa tentativa foi, de certa forma, frustrada. Nesse 

sentido: 

 

[...] evidenciam que a lista foi baixada simplesmente para desanuviar a zona cinzenta 

não para restringir o campo do imposto sobre serviços, o que constituiria absurdo sem 

limite [...]  Logo, a taxatividade só alcança a mencionada zona cinzenta, sem retirar 

do campo do imposto sobre serviços puros, serviços que não constituem fato gerador 

do imposto federal ou estadual [...]38 

 

Nesse contexto, sobreveio a Lei Complementar n° 116/03 procurando mapear as 

atividades que poderiam se enquadrar como serviços e, por isso, impor a necessidade de 

recolhimento de ISS.  

A referida lei contém uma lista que por um lado possui serviços que não poderiam assim 

ser enquadrados e, por outro lado, deixou de elencar diversas atividades. Isso teve como 

consequência uma análise de diversos doutrinadores e do próprio Poder Judiciário acerca de 

sua taxatividade, conforme se verifica dos julgados baixo: 

 

 
38 BARRETO, Aires F. “ISS na Constituição e na lei”, 4ª Edição, Editora e Livraria Noeses, 2018, p. 114/115 
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“É taxativa, ou limitativa, e não simplesmente exemplificativa, a lista de serviços 

anexa à lei complementar, embora comportem interpretação ampla os seus tópicos. 

Cuida-se, no caso, da lista anexa à Lei Complementar 56/87” (STF, RE 361.829, 2ª 

Turma, j. 13/12/2005). 

 

“Embora taxativa, em sua enumeração, a lista de serviços admite interpretação 

extensiva, dentro de cada item, para permitir a incidência do ISS sobre serviços 

correlatos àqueles previstos expressamente” (STJ, REsp 121.428/RJ, 2ª Turma, 

16/8/2004). 39 

 

Percebe-se, todavia, que se por um lado a Lei Complementar procurou trazer mais 

clareza nos serviços que poderiam ser tributados pelo ISS, por outro trouxe mais embates, 

especialmente no que tange à interpretação dessa lista. Apesar da tentativa de elaboração de 

subitens como maior descrição dos fatos, houve, em consequência disso, a ratificação do 

problema anteriormente descrito, qual seja, existem muitos serviços elencados que não são 

serviços per se, de forma que há discussão sobre a sua constitucionalidade. 

Nesse ínterim, merece destaque o julgamento recente do RE 784439, Tema 296 de 

Repercussão Geral, no Supremo Tribunal Federal, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, no 

qual foi fixada a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o 

art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as 

atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva" (STF, 

Plenário, RE 784439, Rel. Min. Ministra Rosa Weber, julgado em 26.06.2020). 

Em outras palavras, fixou-se, nesse primeiro momento o entendimento de que há uma 

taxatividade decorrente da Lista de Serviços que deve ser interpretada de forma ampliativa e na 

horizontal, ou seja, que permite que dentro desses itens, podendo ser interpretados como 

serviços similares ou correlatos serão tributados pelo ISS. Vale dizer, há nessa decisão a 

interpretação no sentido da ampliação da lista de serviços, na medida em que caberá a 

Administração Tributária impor limites. Finaliza seu voto afirmando que tanto o contribuinte 

como o Fisco, poderão recorrer ao Poder Judiciário para questionamento de questões, o que até 

agora não tem sido a saída mais eficiente para o problema. 

Nesse cenário, a Lei Complementar em referência, foi inclusive alterada mediante a 

alteração tecnológica, buscando compreender o que denominamos anteriormente de 

licenciamento de software. Como devidamente adiantado, a grande polêmica acerca do tema 

está justamente na questão da impossibilidade de se conceituar o software, ainda mais quando 

falamos de SaaS, PaaS e IaaS, como uma mercadoria. Ainda que falemos de bens digitais, não 

 
39  BRIGAGÃO, Gustavo, Artigo: “Oscilação Jurisprudencial do ISS se alia à ineficiência legislativa”, disponível 

em:<https://www.conjur.com.br/2017-mar-15/consultor-tributario-oscilacao-jurisprudencial-iss-alia-

ineficiencia-legislativa>.Acesso 09.09.2020. 

https://www.conjur.com.br/2017-mar-15/consultor-tributario-oscilacao-jurisprudencial-iss-alia-ineficiencia-legislativa
https://www.conjur.com.br/2017-mar-15/consultor-tributario-oscilacao-jurisprudencial-iss-alia-ineficiencia-legislativa
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há, como havia à época do julgamento do Recurso Extraordinário n° 176.626-3 a necessidade 

de um suporte material que viabilizasse o licenciamento do uso, uma vez que agora todas as 

informações estão contidas em uma nuvem. A esse respeito Geraldo Ataliba e Cléber Giardino 

expõem que: 

 

Só há mercadoria para o Direito onde existem regras jurídicas que a definam e deem 

critérios para o seu reconhecimento (mercadorias são coisas qualificadas pelo direito, 

em função de sua destinação; desarte inexiste mercadoria, onde inexiste ato 

juridicamente regrado). Circulação e Mercadorias- nesse sentido- adjetivos que 

restringem o conceito do substantivo operações. Isto é, nem todas operações negociais 

são alcançáveis pelo ICMS. Apenas as que digam respeito (sejam relativas) à 

circulação de certa categoria de bens: as mercadorias 40 

 

Justamente por não se tratar de mercadoria no sentido original da palavra, o legislador 

optou por elencar na lista de serviço, ou seja, passível de tributação de ISS, o licenciamento do 

uso de softwares. Veja: 

 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; [...] 

 

1.09- Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem 

e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos 

(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso 

condicionado, que trata a Lei n. 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeitas ao 

ICMS.41 

 

Com esse panorama, inclusive alimentado pelo precedente anteriormente elencado, a 

discussão centrou-se na questão do meio em que o licenciamento ocorria, para se firmar o 

posicionamento pela incidência de ISS, em detrimento do ICMS. À título exemplificativo: 

 

ICMS. Programas de Computador. Não Incidência. A exploração econômica de 

programas de computador mediante contratos de licença ou de cessão, está sujeita ao 

ISS. Referidos programas não se confundem com seus suportes físicos, não podendo 

ser considerados mercadorias para fins de incidência de ICMS. 42 

 

Porém, uma vez que existe um descompasso entre o olhar e fazer jurídico e o 

desenvolvimento de tecnologias, tal discussão é obsoleta. É claro, no entanto, que a grande 

questão, como veremos mais adiante, é na disputa entre Estados e Municípios, com base na 

legislação existente, determinar a competência sobre essa atividade. Todavia, o problema é 

ainda maior, na medida em que a partir da computação em nuvem, também passa a se colocar 

em xeque a incidência do imposto municipal, como será detalhado a seguir. 

 

 
40  ATALIBA, Geraldo e GIARDINO, Cleber. “Núcleo da Definição Constitucional do ICM”, Revista de Direito 

Tributário n°s 25-26, São Paulo, RT, p.106 
41  BRASIL. Lei complementar 116/03. Dispõe sobre Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza. 
42  Recurso Especial n° 39.797-9, 1ª Turma, Rel. Garcia Vieira, j. 15.12.1993. 
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4.3. ISS e o Cloud Computing 
 

 Pelo panorama acima demonstrado já é evidente que o momento da tributação do ISS, 

bem como a definição do seu fato gerador, por si só gera controvérsias. Em se tratando de 

computação em nuvem o cenário não é diferente, pelo contrário só se agrava. Como 

aprofundado anteriormente nessa dissertação, o desenvolvimento de tecnologias possui ritmo 

próprio, ritmo esse não acompanhado pelo ordenamento jurídico, muito menos pelo Poder 

Judiciário. 

 Quando da mudança da Lista de Serviços para a adição dos itens elencados, que 

pretendem circunscrever as novas inovações, certo era que por estar na lista de serviço, pelo 

ISS deveria ser tributado. Essa lógica também foi recentemente ratificada com o julgamento do 

RE 784439 (Tema 296 do STF)43 em que se entendeu que na existência de lei nacional 

qualificando uma atividade como serviço, deverá ser tributada pelo ISS. Esse era inclusive o 

racional já adotado pelos municípios, como será exemplificado por meio da análise da 

Legislação do Município de São Paulo mais adiante, e já vinha sendo o entendimento dos 

contribuintes, que recolhem ISS quando da prestação de atividades elencadas na lista. 

 Resumindo o exposto acima, ainda que a lista seja taxativa e exista a previsão de 

tributação por ISS quando há o elencamento da atividade, só haverá tributação se houver 

efetivamente um serviço prestado por uma das partes. Justamente nesse racional, entendeu-se 

por muito tempo que em se tratando de uma atividade personalizada e individualizada haveria 

a caracterização de um serviço e, por conseguinte a incidência de ISS. Perceba, no entanto, que 

a discussão evoluiu no sentido de que atualmente, com a IoT, não há mais evidenciado um 

dispendido de energia humana, muito menos a necessidade de um suporte físico que comporte 

essa tecnologia (SaaS, PaaS, IaaS). 

 
43  Tema 296- Caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição 

Federal.  

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXATIVIDADE DA LISTA 

DE SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE ATIVIDADES INERENTES AOS 

SERVIÇOS ELENCADOS EM LEI. POSSIBILIDADE. 

 DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso Extraordinário leading case do Tema 296 da sistemática da 

Repercussão Geral: “Caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da 

Constituição Federal”. 2. Proposta de tese de repercussão geral: É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a 

que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se a incidência do tributo sobre as atividades 

inerentes aos serviços elencados em lei.” (Plenário, RE 784439, j. 29.06.2020) 
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 O problema, no entanto, não é tão concreto.  Se por muito tempo foi possível enquadrar 

os instrumentos de inovação na lista taxativa de serviços, hoje a realidade demonstra que não é 

tão simples, isso porque não há a necessária caracterização de um “fazer”, não havendo mais 

um esforço humano direta ou indiretamente, assim, pelos conceitos de incidência acima 

demonstrados, o ISS não se enquadraria com precisão na tributação da computação em nuvem. 

No mesmo sentido, não pode se falar em caracterização de uma obrigação de dar, na medida 

em que na maioria dos casos não há uma cessão definitiva, mas um licenciamento ou também 

denominado disponibilização. 

 Como anteriormente descrito, a computação em nuvem engloba um problema ainda 

maior, qual seja, apesar de ser um negócio jurídico, há na sua essência uma diversidade de 

obrigações, que atribui complexidade em sua análise. 

 
Pois bem, (i) na estrutura negocial complexa do SaaS a reunião e a conjugação de 

diferentes soluções tecnológicas (atividade-meio) visa à utilização de software de 

qualquer lugar e hora (atividade-fim), dentro das limitações impostas pela licença de 

uso; e (iii) conforme exaustivamente delineado no tópico precedente, a atividade de 

licença de uso de software n]ao se subsome ao conceito constitucional de serviços 

tributáveis de ISS, então forçoso concluir que também o licenciamento na modalidade 

de Software as a Service não está submetido à tributação do ISS.44 

 

 Usando o esforço acima ilustrado, por se tratar de uma problemática que precisa de 

imediata solução, muitos entendem que a correta tributação do cloud computing deve ser o ISS. 

Isso porque, se enquadrado no racional firmado pelo RE n° 176.626-3, é patente que: 

 

 o(s) serviço(s) é (são) perfeitamente identificável (is) e o tributo cobrado é o ISS. O 

fundamento para tal conclusão (...) está na natureza das próprias operações, que em 

princípio envolvem o dever do contratado de não apenas disponibilizar o acesso à 

infraestrutura desejada, ao software ou a plataforma, mas também assegurar o correto 

funcionamento, atualizações, aumento da capacidade de armazenamento conforme a 

demanda. 45 

 

 Saliente-se, nesse sentido, que há uma pretensão (PLC 171/12)46 pela inclusão de um 

subitem na Lista de Serviços, da Lei Complementar 116/03, relativa à computação em nuvem, 

 
44  ADILHA, 2020. p.360 

45  FILHO e BASILIO, 2018. p. 474 

46  Ementa Modifica a Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe 

sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, 

e dá outras providências. Dados Complementares: Inclui na lista de serviços o item "Computação em nuvem" 

(serviços na internet que não requerem conhecimento, do consumidor, quanto a localização física e configuração 

do sistema). Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=543746.> Acesso em 1° 7. 

2020 
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o que por si só já dirimiria o embate ora exposto. Com isso objetiva-se deixar clara a 

competência dos Municípios para a cobrança do ISS. Confira a justificativa da PL 171/12: 

 

Não é de hoje que o crescente desenvolvimento da tecnologia tem causado grandes 

incertezas aos operadores do direito, tendo em vista a altíssima velocidade da 

evolução tecnológica em comparação com a morosidade do Legislativo. No direito 

tributário, esse quadro se agrava, tendo em vista a rigidez de nossa Constituição ao 

tratar da matéria, as antigas concepções ainda aplicadas e a voracidade do Fisco em 

arrecadar. Nesse contexto se encontram as operações relacionadas ao “cloud 

computing”, uma realidade da qual todos os usuários da internet fazem parte, embora 

a maioria não se dê conta. Em síntese, a “computação em nuvem” consiste na oferta 

de serviços, em ambiente de internet, que envolvem processamento de dados, 

utilização de softwares, armazenamento de dados e outros, que não requerem 

conhecimento, do consumidor, quanto à localização física e configuração do sistema 

que presta os serviços [...] 

 

Embora seja tratado pelo mercado como um serviço, essa atividade não está prevista 

na 3 lista de serviços da Lei Complementar (LC) nº 116, de 2003, que traz rol taxativo 

para a cobrança do ISS pelos municípios. Por outro lado, há item prevendo o 

“processamento de dados e congêneres” (item 1.03 da lista), o que abre discussão 

quanto à incidência do ISS, em uma eventual – e talvez não muito correta – 

interpretação extensiva [...] 

 

Logo, ainda que o processamento e o licenciamento estejam previstos na LC 116/03, 

a prevalência de um serviço complexo não previsto em lei poderá vetar a incidência 

do ISS sobre a atividade, a não ser que se aplique também aqui uma interpretação 

extensiva do item que prevê o “processamento de dados e congêneres”. Existem 

outros serviços prestados em ambiente de nuvem (CaaS, DaaS, BaaS etc.), todos eles 

controversos quanto ao adequado tratamento tributário. Ademais, pode haver 

contratos SaaS cuja utilidade principal não seja o software em si, mas outras que 

interessem ao contratante, tal como o processamento de dados, essa sim hipótese de 

incidência do ISS. Aliás, o conceito de utilidade, aqui apenas esboçado, norteará o 

relacionamento entre os agentes nesse mercado, no qual, na maior parte das situações, 

o que se objetiva é a solução de um determinado problema, ou o atendimento de uma 

necessidade pontual. É na complexidade observada nesse contexto da utilidade 

fornecida que se deverá procurar as consequências de natureza tributária. Em suma, a 

ausência de legislação que contemple os novos negócios dificulta seu tratamento 

jurídico, do que resulta a natural dificuldade de enquadramento das novas operações 

nas hipóteses do ISS. Além disso, os contratos são atípicos e, muitas vezes, complexos 

(mais de uma operação na mesma contratação), o que recomenda uma análise de cada 

caso concreto.47 

 

 Na ausência de aditamento e por uma questão de melhor interpretação de um racional 

já positivado, a saída pela tributação do cloud computing pelo ISS parece a mais viável, na 

medida em que há a onerosidade, há uma prestação de serviços, ainda que não haja um efetivo 

dispendido de energia humana, pela simples atualização do sistema, fornecimento de 

ferramentas e soluções oferecidas pelo fornecedor. Como será exposto adiante, por não se tratar 

 
47  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Justificação de Projeto de Lei complementar de autoria do Dep. Carlos 

Bezerra.  Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessio-

nid=22E06AF7666379170CBA11D21070A461.proposicoesWebExter-

no1?codteor=989431&filename=PLP+171/2012> Acesso em 1°.7.2020 
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de uma cessão definitiva e muito menos um suporte físico e mercadoria48 ou prestação de 

serviço de comunicação não há que se falar em incidência de ICMS nessas operações. É patente 

que nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário respondem com rapidez e eficácia à 

digitalização da economia. 

 Mas uma coisa é certa, a análise deve ser realizada caso a caso. Isso porque, ao se 

analisar a abrangência do IoT, percebe-se que não se trata apenas de uma mera disponibilização 

de software, mas muitas vezes de uma ferramenta para facilitar a comunicação.: 

 

Assim, o segundo elemento relevante para essa análise sob o aspecto tributário diz 

respeito à relação da IoT com os serviços de telecomunicação e informação que a 

suportam. Essa característica de utilização das redes de telecomunicações para 

transmissão de dados foi inclusive indicada pela legislação existente sobre o assunto 

ao definir o que se considera IoT para fins de recolhimento das taxas analisadas 

anteriormente: 

 

“são considerados sistemas de comunicação máquina a máquina os dispositivos que, 

sem intervenção humana, utilizem redes de telecomunicações para transmitir 

dados a aplicações remotas com o objetivo de monitorar, medir e controlar o 

próprio dispositivo, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados 

por meio dessas redes.” 49 (não destacado no original) 

 

 Dessa forma, é precipitada a conclusão de que é incorreta a incidência de ICMS, da 

mesma forma afirmar pela incidência do imposto estadual também pode levar a erro. O motivo 

pelo qual essas afirmações são falaciosas é que se por um lado a tecnologia se desprendeu dos 

conceitos rígidos impostos pela Constituição Federal, por outro lado já existe legislação 

municipal vigente tentando abranger o assunto, bem como um posicionamento do E. Supremo 

Tribunal de Federal no sentido de maior liberdade de interpretação da Lista de Serviço, o que 

poderia levar, para um mesmo fato gerador, a incidência de dois impostos, ou seja, uma 

elevação da carga tributária.  

 No cenário demonstrado e agora ratificado pela decisão no Tema 296, é patente que os 

municípios irão se utilizar da interpretação horizontal para enquadramento da computação em 

nuvem como hipótese de incidência de ISS. O cenário ali firmado não é de todo ruim para o 

contribuinte, na medida em que “permitiu a tributação apenas nos casos em que as 

características da atividade que se pretende tributar não sejam estranhas às características 

das atividades próprias dos serviços listados em lei”50. 

 
48  Já foi exposto que o conceito de bem digital não está atrelado ao conceito tradicional de bem/mercadoria do 

Código Civil 
49  CARPINETTI e CÔRREA, Os desafios tributários ao desenvolvimento de IoT no Brasil, Bruno Lorette, In 

Revista de Direito e Novas Tecnologias, volume 2, abril a junho 2020 
50  PEROBA, Luis Roberto, CARPINETTI, Ana Carolina. Artigo: “Impactos do julgamento do RE 784.439 para 
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 Fato é que ainda assim há a polêmica sobre a incidência de ISS sobre as atividades 

anteriormente mencionada. Ainda que haja a previsão na Lista de Serviço fato é que não 

necessariamente existe uma efetiva prestação de serviço. Isso porque, ao se analisar os artigos 

564 e seguintes do Código Civil se extrai que a prestação de serviço implica uma “obrigação 

de fazer”, ou seja, é necessário que se verifique um esforço humano com o objetivo de realizar 

determinada prestação em benefício de um terceiro. Esse é o conceito que deve ser empregado 

também no âmbito do Direito Tributário, nos termos do artigo 110 do CTN. 

Por essa razão, o licenciamento ou a cessão de direito de uso do software, constitui mera 

obrigação de dar bem móvel, sendo inconstitucional a exigência do ISS nestes casos, a teor do 

disposto na Súmula Vinculante nº 3151 do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento 

aplicado também no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que já afastou a 

incidência do ISS no julgamento de caso que analisa cenário semelhante ao discutido na 

presente dissertação. 

 

APELAÇÃO. Ação cautelar c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-

tributária Extinção dos processos, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC 

Inadmissibilidade. Pedidos coesos e compatíveis entre si Questão de direito, 

apreciável desde logo. ISSQN Cessão de direito de uso de programas de computador. 

Não incidência do tributo Obrigação de dar Precedentes do STJ. Recurso provido [...] 

Em suma, o ISS só incide sobre receita auferida com prestação de serviço. E esta não 

se configura na cessão de direito de uso de programas de computador, sejam eles 

personalizados ou não.” (TJSP, Apelação nº 9133930-54.2006.8.26.0000. Relator 

Desembargador João Alberto Pezarini, 14ª Câmara de Direito Público, DJ 19.1.2012) 
 

Como será melhor detalhado adiante, vários municípios, como São Paulo, já se 

utilizavam dessa lacuna legislativa para tributar os possíveis Contribuintes. O problema, 

todavia, vai além, uma vez que em um setor da economia em ascendência que possui cada vez 

mais receita52, os Estados também procuram enquadrar tais atividades seja como fato gerador 

de ICMS-Comunicação, seja como ICMS-Serviço, como será demonstrado a seguir.  

 
a economia digital: A correta interpretação da tese fixada pelo STF”. Disponível em Migalhas, 8.7.2020 

51  Súmula Vinculante nº 31: “É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISS sobre operações de locação de bens móveis.” 
52  “O estudo das tendências estima que a IoT gere um crescimento da produtividade em torno de 2% ao longo da 

próxima década, podendo adicionar cerca de R$ 122 bilhões ao PIB brasileiro até 2025. Serão criados entre 

1,9 milhões e 2,6 milhões novos postos de trabalho diretos, indiretos ou emprego efeito-renda até 2025.” 

(CARPINETTI e CÔRREA. Os desafios tributários ao desenvolvimento de IoT no Brasil, Bruno Lorette, In 

Revista de Direito e Novas Tecnologias, volume 2, abril a junho 2020) 
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5. HIPÓTESE INCIDÊNCIA DO ICMS E ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DO 

LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO SOFTWARE 

 

 Realizadas as considerações sobre a temática voltada para o espectro do ISS, passará a 

se expor a problemática voltada para a ótica dos Estados, bem como um breve cenário dos 

principais pontos discutidos em se tratando de tributação computação em nuvem. 

 

5.1. Hipótese de incidência do ICMS 

 

Realizadas as considerações sobre o ISS, especialmente sobre a ótica pós Lei 

complementar 116/03, que acrescentou a hipótese de licenciamento de software, nem sempre 

perfeitamente aplicável quando se trata de SaaS, PaaS e IaaS, demonstrar-se-á a impossibilidade 

de incidência de ICMS sobre as operações ora analisadas. 

Define a Constituição Federal, em seu artigo 15553 a competência dos Estados e Distrito 

Federal em instituir impostos sobre circulação de mercadorias que recai basicamente sobre 5 

(cinco) diferentes operações: (i) operações mercantis; (ii) serviços de transporte intermunicipal 

ou interestadual; (iii) circulação e comercialização de derivados de combustíveis e energia 

elétrica; (iv) circulação  e consumo de minerais; e (v) comunicação. 

 Percebe-se, na simples leitura do artigo acima mencionado, que o ICMS é um dos 

impostos mais complexos, se não o mais complexo, que abrange diversos fatos geradores. 

Justamente pela abrangência e generalidade da redação e de sua hipótese de incidência, leva a 

legisladores e, principalmente, Autoridades Fiscais a erro, na medida em que procuram, quando 

possível, enquadrar diferentes operações como tributáveis pelo ICMS. A esse respeito, Roque 

Antônio Carrazza afirma que: “A fórmula adotada pela Constituição de 1988, de aglutinar 

impostos diferentes debaixo do mesmo rótulo (ICMS), além de não ser das mais louváveis, sob 

o aspecto científico, está, na prática causando grandes confusões”. 54 

Justamente pelo fato de a Constituição Federal preceituar a necessidade de lei 

complementar “estabelecer critérios especiais de tributação”, em 13.9.1996, foi promulgada a 

Lei Complementar 87/96 (“Lei Kandir”) com objetivo de dispor regras gerais “sobre o imposto 

dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

 
53  Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 
54  CARRAZZA. “ICMS”. 2006 p. 35 
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sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e 

dá outras providências”55. 

No que concerne à presente dissertação, que visa a explorar o fato gerador de 

“circulação de mercadorias”, o artigo 2° da referida Lei Kandir, determina de forma mais clara 

a hipótese de incidência do imposto na medida em que sustenta que: “Art. 2° O imposto incide 

sobre: I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 

alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;” 56 

 

Porém, a complexidade do ICMS vai além do regimento constitucional e complementar, 

perpassa também por uma organização das Fazendas Estaduais. No artigo 100 do CTN57  prevê-

se a possibilidade de celebração de convênios entre os entes federativos que podem servir como 

normas complementares de leis, tratados e decretos.  

O Conselho Nacional de Política Fazendária (“CONFAZ”), constituído pelos Estado, 

Distritos Federais e um representante do Governo Federal, tem por objetivo “elaborar políticas 

e harmonizar procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos 

Estados e do Distrito Federal”58. 

Importante salientar que os Convênios CONFAZ são importantes norteadores não 

apenas de uma política pública arrecadatória, mas para a própria delimitação de incidência de 

ICMS. 

Assim, é patente que a complexidade do imposto em referência leva, muitas vezes, o 

legislador a erro e, consequentemente, conduz a certa insegurança jurídica, especialmente no 

que tange às novas perspectivas e operações que nem sempre envolvem um corpus mechanicus 

e que nem sempre envolvem uma efetiva transferência. Conceitos abertos, redação genérica, 

remetem ao cenário atual, na qual a tecnologia transformou as relações humanas, bem como a 

forma com a qual deve ser analisada da perspectiva do Direito Tributário. 

 

5.2. O incorreto enquadramento das operações de licenciamento de software na hipótese 

de incidência do ICMS- Comunicação 

 

 
55  BRASIL. Lei complementar 87 de 13 de setembro de 1996. 
56  Ibidem 
57  “Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: 

(...) IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.” 
58  http://www.amazonas.am.gov.br/content/uploads/2011/09/O-que-%C3%A9-o-Confaz.pdf- Acessado em 

18.8.2020  

http://www.amazonas.am.gov.br/content/uploads/2011/09/O-que-%C3%A9-o-Confaz.pdf-
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 Antes de se adentrar na atualidade da discussão, com o intuito de caracterizar o perfil 

do Fisco Estadual perante a introdução e desenvolvimento da tecnologia no país. No contexto 

apresentado no capítulo anterior, depreendeu-se que em estando na Lista de Serviços da Lei 

Complementar n° 116/03 haveria a incidência de ISS, mas até a sua inclusão, havia uma 

tentativa das Autoridades Fiscais Estaduais, a partir de Portarias, lavraturas de Autos de 

Infração, do enquadramento dessas atividades dentro do fato gerador do ICMS-Comunicação. 

 Apesar de pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a questão deve ser abordada 

na presente discussão por um motivo de contextualização e demonstração da postura dos 

Estados. Quando iniciado o desenvolvimento do setor de tecnologia no país por muito tempo 

atrelou-se a sua atividade aos serviços de comunicação, sobre o qual em tese incidiria o ICMS-

Comunicação. 

 Realizando uma breve análise de seu fato gerador, a incidência de ICMS-Comunicação 

ocorre quando caracterizada a prestação de serviço comunicacional entre emissor e receptor na 

presença de um terceiro, que é o intermediador que atua necessariamente de forma onerosa. Nas 

palavras de José Eduardo Soares de Melo: “Na comunicação é necessária a participação de 

elementos específicos (emissor, mensagem, canal e receptor), podendo ocorrer (ou não) a 

compreensão do destinatário”. 59 

Ressalte-se, para que não haja dúvidas, de que a incidência do referido imposto não 

ocorre pela comunicação per se mas quando há um contrato oneroso no qual uma das partes se 

compromete na prestar serviços de comunicação, definido no artigo 60 da Lei Geral de 

Telecomunicações, Lei n° 9.4724, de 16.7.1997: 

 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a 

oferta de telecomunicação. 

§ 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de 

símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer 

natureza. 

§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, 

dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e 

complementam, inclusive terminais portáteis.”60 

 
 

 Quando do desenvolvimento do setor de tecnologia no país, o principal ponto de partida 

foi a partir das grandes empresas de telefonia que, além de oferecem serviços próprios de 

telecomunicação, começaram a oferecer serviços de valor adicionado, que é legalmente 

 
59 MELO, José Soares de. Curso de Direito Tributário. 10ª Edição. São Paulo. Dialética, 2012. p.523-524 
60 BRASIL. Lei n° 9.4724, de 16.7.1997. 
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conceituado como a “...atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, 

armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações”, conforme 

disposto no artigo 61 da Lei Geral de Telecomunicações. 

 Ocorre, todavia, que o Fisco Estadual, procurando aumentar a sua receita, começou a 

enquadrar tais atividades como serviço de comunicação, nos termos do artigo 2°, inciso III61, 

da Lei Complementar nº 87, de 13.9.1996, que institui e regulamenta a incidência do ICMS 

em âmbito nacional. Essa questão, foi devidamente analisada pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça62, que pacificou o tema por meio da Súmula STJ n° 334, em que determina que: “O 

ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet”. 

O contexto para a elaboração dessa Súmula é de suma importância para a presente 

análise. Isso porque, na visão dos Ministros, no EREsp 456.650-PR, em se tratando de serviços 

complementares aos serviços de telecomunicação prestados por grandes empresas de telefonia, 

devem ser considerados serviços de valor adicionado. Definiu-se de forma clara e objetiva, 

que os serviços prestados não se enquadrariam na hipótese de incidência de ICMS-

Comunicação uma vez em que não há qualquer tipo de oferecimento de suporte físico, nem ao 

menos de comunicação em si.  

 

5.3. Impossibilidade de incidência de ICMS sobre operações envolvendo Computação em 

Nuvem e Streaming 

 

Exposto o motivo pelo qual não há incidência de ICMS-Comunicação sobre operações 

envolvendo softwares, cumpre expor o motivo pelo qual o ICMS-Mercadoria não deve incidir 

sobre tais operações. Como anteriormente destacado, o fato gerador do referido imposto leva 

em consideração duas ações: (i) a circulação corresponde a transferência definitiva de 

titularidade de uma mercadoria (corpóreo e tangível, excetua-se aqui a energia elétrica que foi 

inserida pelo texto constitucional); bem como (ii) prestação de serviço de comunicação. 

O cerne da questão aqui, como anteriormente mencionado é que em um contexto de 

transformações impostas pelas dinamicidade da economia digital, o conceito de circulação e 

mercadorias não são similares quando da época da elaboração da Constituição Cidadão, pelo 

 
61  Lei complementar nº 87: “art. 2º. [...] III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação 

de comunicação de qualquer natureza.” 
62  Confira a Ementa do REsp n° 456.560/PR 
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contrário, foi alterado ao longo do tempo. Justamente pelo fato da Constituição Federal bem 

como a Lei Kandir não terem categorizado os dois conceitos, há incertezas jurídicas de modo 

que há a necessidade de “empréstimos” de conceitos de outros ramos do Direito, o que torna a 

presente discussão ainda mais interessante e complexa. 

Como visto, pelo fato de não se tratar de serviço de comunicação, nem ao menos um 

bem corpóreo, como analisado pelo RE n° 176.626-3, explorado no primeiro capítulo da 

presente dissertação, necessário compreender se o que denominamos hoje bens/mercadorias 

digitais enquadrar-se-ia no conceito pontuado no item (i) acima. 

Para tanto, faz-se necessária a realização de uma breve retrospectiva do tema, com o 

intuito de esclarecer a problemática da discussão. Assim sendo, como visto no primeiro 

capítulo, em se tratando de computação em nuvem, Internet of Things, não há que se falar em 

transferência de titularidade de direitos patrimoniais, como já explicado, nem ao menos o 

estabelecimento com uma relação de compra e venda. Ou seja, não há uma transferência de 

domínio, mas uma cessão, pelo uso licenciado, de direitos63. 

Por conseguinte, é falaciosa a relação feita premeditadamente pelas Autoridades 

Estaduais de conceito de “transferência” ou “circulação” de mercadorias, isso porque não 

ocorre “qualquer mudança de domínio sobre a utilidade”. A respeito desse ponto, João Victor 

Santos e Camila Caçador Xavier expõem que: 

 

Outra premissa a ser avaliada nas operações de software para fins de incidência do 

ICMS, após a caracterização de sua natureza como mercadoria, é se ocorre a efetiva 

tradição do bem a terceiro, ou seja, a transferência de sua titularidade. De fato, a 

operação mercantil de circulação pressupõe que a titularidade seja alterada do 

vendedor para o adquirente.64 

  

Ainda que se leve em consideração a conceituação de mercadoria para o seu fim 

destinado, ou seja, pela sua característica técnica (finalidade de compra e venda), é com base 

no Direito Comercial e Privado que devemos entender a sua conceituação, não escapando da 

necessidade de existir um bem móvel para mercancia, ressaltando-se a importância do artigo 

110 do CTN65.  

 
63  O embasamento para tal afirmação encontra-se amparado na Lei de Software que em seu artigo 7° afirma que: 

“O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes 

físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo 

usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada”. 
64  SANTOS e XAVIER, 2018, p. 403. 
65  Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas 

de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias. 
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Assim, faz-se necessária a saída física da mercadoria que deve entrar no processo 

mercantil de circulação, como preceitua Maria Ângela Lopes Padilha: 

 

De pronto, identificamos que, nos horizontes culturais da nossa sociedade, para um 

bem ser considerado mercadoria importa a destinação que lhe é dada: há de ser 

comprovado que o bem seja objeto da atividade de mercancia, produzido ou adquirido 

para ser posto em processo de circulação comercial, para ser (re)vendido com o intuito 

de lucro, até chegar ao consumo.66 

 

 Fato é que a análise da incidência do ICMS sobre as operações ora analisadas perpassa 

sobre dois fundamentais pontos, além dos acima apresentados: (i) a efetiva transferência da 

mercadoria digital, assim denominada pelo Fisco Estadual; e (ii) acesso do bem tão somente 

para o objetivo de sua contratação, ou seja, o bem digital deve ser “personalizado” ao uso do 

adquirente67. 

Apesar de existir uma maior personalização ao se falar em SaaS, PaaS, é fato que o 

produto não é personalizado, nem elaborado diretamente para um consumidor, na realidade, tal 

“mercadoria” é desenvolvida com um propósito que pode vir a ser adaptado a depender da 

necessidade. O que se percebe, todavia, é que os pontos (i) e (ii) não se observam de forma 

cumulativa, por conseguinte, ainda que se faça uma apressada relação entre download e 

streaming com a efetiva transferência, o segundo ponto, na maioria das vezes, não é encontrado, 

dificultando sustentar o entendimento das Autoridades Fiscais Estaduais. 

Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça consolidado 

no enunciado da sua Súmula n° 116,  segundo a qual: “não constitui fato gerador de ICMS o 

simples deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do contribuinte”, ou 

seja, entendeu-se pela necessidade da circulação do bem. Ocorre que, a necessidade do corpus 

mechanicus, racional estabelecido no RE n° 176.626-3 perde a sua aplicabilidade ao se analisar 

as operações envolvendo Internet of Things e a própria licença de uso do software. 

Isso porque, como demonstrado no primeiro capítulo da presente dissertação, o conceito 

de software traz à tona não apenas um novo conceito de serviços, como explorado no capítulo 

anterior e sim um novo conceito de mercadoria, na medida que dispensam a corporalidade e 

demandam um olhar não apenas tributários, mas de diferentes ramos do Direito. Ouso dizer, 

que é impossível se falar em tributação de cloud computing, sem analisar aspectos do Direito 

Privado, da Propriedade Intelectual. Percebe-se assim, que não há mais que se falar em uma 

 
66  PADILHA, 2020. p.267 
67  SILVA, Alice Marinho Côrrea. 2017. p. 34 
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mera operação de compra e venda, como analisado no precedente do RE n°176.626-3, mas em 

uma cessão de direitos. 

 Pelo exposto acima, para a incidência de ICMS, não basta a obtenção de uso do 

programa, por meio da cessão de uso, mas a transmissão da propriedade, nos termos exarados 

por meio do artigo 11 da Lei n° 9.609/9868. Não obstante, em se tratando de cloud computing, 

não há qualquer suporte físico e muito menos a transferência de propriedade, na medida em que 

requer uma atualização de sistema em um determinado intervalo de tempo, não há qualquer 

alteração no domínio do cedente, na medida em que não diminui o seu estoque. 

 Porém, a questão não é tão categórica, isso porque, em se tratando de cloud computing, 

uma vez que se utiliza uma gama de conceitos de diferentes áreas do Direito, nem sempre 

atualizadas e em compasso com a transformação imposta pela tecnologia. Isso ficará ainda mais 

claro e evidente quando evidenciada a legislação que regula, ou assim deveria, tais operações. 

É justamente esse “patchwork” legislativo que incorre não apenas em uma incerteza e 

insegurança jurídica, na medida em que abre espaço para Estado e Município tributarem a 

mesma atividade, mas também em um afastamento das empresas que investem no setor, 

representando uma desvantagem econômica para o país. 

 Nesse sentido, por se tratar de operações com natureza híbrida, ou seja, que envolvem 

uma obrigação de dar e de fazer, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário 603.136, fixou tese no seguinte sentido: “é constitucional a incidência de 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) 

(itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”. 

que em suma, nas atividades em que envolver não apenas uma obrigação de fazer, mas estiver 

contida na Lista de Serviços, deve prevalecer a incidência de ISS.  

Com efeito, consolidou-se o entendimento de que as atividades que envolverem uma 

obrigação de fazer de dar, bem como estiverem na Lista de Serviços, se sujeitam à incidência 

de ISS. Neste sentido o voto do Ministro Gilmar Mendes:  

 

Recurso extraordinário com repercussão geral. Tema 300. 2. Tributário. Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 3. Incidência sobre contrato de franquia. 

 

68 “Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a 

terceiros. Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do 

fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, 

memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos 

necessários à absorção da tecnologia.” 
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Possibilidade. Natureza híbrida do contrato de franquia. Reafirmação de 

jurisprudência. 4. Recurso extraordinário improvido. 

 

Voto Gilmar Mendes 

 

A controvérsia se apresenta porque o contrato de franquia tem natureza complexa, 

híbrida e, não raro, pode incluir, na relação jurídica entre franqueador e franqueado, 

prestações diversas. 

Cabe-nos, então, verificar se o legislador complementar, na edição da LC 116/2003, 

teria desbordado do conceito constitucional de serviço, ao incluir, no item 17.08 da 

lista anexa à lei complementar, o contrato de franquia (franchising). 

[...] 

Essa tarefa, consoante o art. 156, III, da Constituição Federal, fica a cargo do 

legislador complementar, que deverá indicar os serviços que se sujeitam ao imposto 

municipal, excluídos, é claro, aqueles que se submetem ao ICMS. 

No entanto, é certo que o legislador complementar não está inteiramente livre no 

exercício desse mister. Há limites a serem observados pela atividade legislativa e que 

representam balizas à própria atividade impositiva. 

Digo isso porque, como bem se sabe, pudesse o legislador complementar ou municipal 

“ressignificar” esse conceito, estaria a manipular os lindes de sua própria 

competência. Assim, qualquer atividade poderia ser alcançada pela competência 

impositiva municipal, desde que estivesse incluída na lei complementar. E, dessa 

maneira, restaria desestruturada a própria repartição constitucional de competências 

tributárias. 

Não custa lembrar, aliás, a disposição do art. 110 do Código Tributário Nacional, que 

proíbe a lei tributária – leia-se o “legislador” – de alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado empregados no texto 

constitucional para delimitar a competência impositiva. 

[...] 

sua vez, quando do julgamento do RE 651.703, que discutiu a incidência de ISS sobre 

atividades realizadas pelas operadoras de plano de saúde, esta Suprema Corte voltou 

a discutir se o ISS só poderia incidir sobre obrigações de fazer, e não de dar. Naquela 

oportunidade, defendeu-se uma interpretação mais ampla do conceito constitucional 

de serviços, desvinculada da teoria civilista, que classifica as obrigações entre “de 

dar” e “de fazer”, a fim de tornar a tributação mais consentânea com a realidade 

econômica atual. 

[...] 

Pode-se assentar, contudo, que, de acordo com o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representem tanto 

obrigações de fazer quanto obrigações mistas, que também incluem uma 

obrigação de dar. 

Assentadas essas premissas, resta definir se a mesma linha de argumentação pode ser 

aplicada também ao contrato de franquia empresarial (franchising), a fim de afastá-lo 

ou incluí-lo no conceito de serviço para efeito do que dispõe o art. 156, III, da 

Constituição Federal. 69(não destacado no original) 

 

 Em outras palavras, em contatos que envolvam uma diversidade de obrigações e 

negócios jurídicos (similar ao que se explorou ao se expor o conceito e natureza jurídica do 

software da presente dissertação), como ocorre no contrato de franquia, deve prevalecer, por 

uma questão de segurança jurídica, o ISS que é devidamente regulado por meio de Lei 

Complementar. 

 
69 Voto proferido no Recurso Extraordinário 603.136 



 

 
 

48 

 Como anteriormente demonstrado, em se tratando de IoT, não há, qualquer uma das 

duas hipóteses concretizadas, por conseguinte, é difícil o enquadramento de tais operações para 

a tributação de ICMS. Ainda assim, as Autoridades Fiscais Estaduais pretendem caracterizar 

tais operações dentro da hipótese de incidência de ICMS, gerando não apenas um claro conflito 

entre Estados e Municípios, bem como uma própria incerteza para aqueles que investem nesse 

setor. Isso fica ainda mais evidente, ao se analisar a política tributária de um Estado e de um 

Município, como será detalhado no capítulo seguinte. 
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6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA- ESTADOS X MUNICÍPIOS 

 

 Como explorado anteriormente, com o desenvolvimento da tecnologia, tornou-se difícil 

traçar uma linha clara e conceituar o que seria uma “obrigação de dar” ou uma “obrigação de 

fazer”. Conceitos, anteriormente claros e engessados pela Constituição Federal e pelo Código 

Civil, hoje são colocados em xeque e mais do que isso, são base para um conflito de 

competência que hoje representam a insegurança jurídica para um setor expoente. 

Com o intuito de dar mais clareza aos pontos anteriormente abordados, irá se fazer uma 

breve análise do histórico legislativo do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, com 

o intuito de ilustrar o conflito entre os entes federativos e a própria insegurança jurídica do 

setor. 

 

6.1. Legislação Paulistana 

 

 Enquanto a questão ainda é controvertida para o ICMS, como se verá no tópico a seguir, 

para o ISS a questão ficou mais esclarecida com o advento da Lei Complementar n° 116/03 

uma vez que deixou claro, por meio da inclusão na Lista de Serviços, a tributação dessas 

operações. Tal questão ficou ainda mais evidente com o recente julgamento que analisou a 

possibilidade de ampliação da interpretação da Lista de Serviços e a sua taxatividade. 

 Como anteriormente exposto, fato é que estão sujeitos aos ISS os serviços elencados na 

Lista da Lei Complementar n°116/03. Apesar de o item 1.09 prever a possibilidade de tributação 

envolvendo softwares, algumas questões ainda são colocadas em discussão, como SaaS, PaaS 

e IaaS. Apesar da postura do Fisco Municipal Paulista estar, de certa forma, em consonância 

com o sistema tributário e suas formalidades, também encontra problema na fundamentação e 

rigidez. 

 Nesse sentido, visando a ampliar a interpretação do disposto na Lei 13.476/2002, 

proferiu o Parecer Normativo SF n° 1/17, determina que: 

 

Art. 1º O Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, 

por meio de suporte físico ou por transferência eletrônica de dados (‘download de 

software’), ou quando instalados em servidor externo (‘Software as a Service – 

SaaS’), enquadra-se no subitem 1.05 da lista de serviços do "caput" do artigo 1º da 

Lei nº 13.701 , de 24 de dezembro de 2003. 

 

Parágrafo único. O enquadramento a que se refere o ‘caput’, no tocante ao SaaS, não 

prejudica o enquadramento de parte da sua contratação nos subitens 1.03 e 1.07 da 

lista de serviços do ‘caput’ do artigo 1º da Lei nº 13.701, de 2003. 
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Art. 2º O enquadramento tratado no artigo 1º deste parecer normativo independe de o 

software ter sido programado ou adaptado para atender à necessidade específica do 

tomador (‘software por encomenda’) ou ser padronizado (‘software de prateleira ou 

'off the shelf'’). 

 

Art. 3º Este Parecer Normativo, de caráter interpretativo, é impositivo e vinculante 

para todos os órgãos hierarquizados desta Secretaria, e revoga as disposições em 

contrário bem como as Soluções de Consulta emitidas antes da publicação deste ato e 

com ele em desacordo, independentemente de comunicação aos consulentes. 70 

 

Percebe-se que há uma tentativa do Município de São Paulo, por meio de pareceres, em 

estabelecer o escopo de interpretação e a sua abrangência. Ainda assim, em se tratando de 

incidência de ISS, o Município de respaldo em Lei Complementar, facilitando o enquadramento 

das atividades de cloud computing como seu fato gerador. 

 

6.2. Legislação Paulista 

 

Antes de se adentrar na Legislação do Estado de São Paulo cumpre destacar o panorama 

da legislação do ICMS. No capítulo anterior se pincelou dois grandes norteadores: (i) Lei 

Kandir; (ii) possibilidade de estabelecimento de convênios entres as secretarias de fazenda de 

cada estado. 

 A Lei Kandir, como anteriormente exposto, foi promulgada em um momento de 

incerteza, de necessidade de traçar regras mais claras para a incidência de ICMS e até mesmo 

regras gerais sobre o regimento do imposto. Ocorre que, a Lei Kandir, apesar de trazer maior 

clareza a certos aspectos relativo à tributação do referido imposto estadual, também tem sido 

utilizada para suportar o racional do Fisco em se tratando de tributação de cloud computing, 

bem como ser um importante limite para os mesmos. 

 Desde antes da promulgação da Lei Complementar 116/03, era anseio tanto dos Estados 

quanto dos Municípios arrecadarem renda do setor de tecnologia e, por isso, muitos desses entes 

federativos procuraram por lei ordinária tributar tais operações. O exemplo mais claro sobre o 

assunto refere-se ao objeto da ADI n° 1.945/MT que versa sobre a possibilidade de incidência 

de ICMS sobre: (i) a necessidade de efetiva transferência de bens; (ii) materialidade de 

softwares. Destaca-se, nesse ínterim, que a ADI mencionada analisa lei estadual mato-

grossense que teve por finalidade tributar as operações envolvendo download. A questão está 

 
70http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/parecer-normativo-secretaria-municipal-da-fazenda-sf-1-de-18-de-

julho-de-2017/detalhe 
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ainda pendente de análise no Supremo Tribunal Federal, mas é um importante precedente para 

a presente problematização. 

Exposto o cenário, necessário destacar a principal ferramenta das Fazendas Estaduais, a 

celebração de convênios. Por meio de Convênios CONFAZ71, procura-se auferir maior 

harmonia e sinergia entre os Estados para a tributação, aperfeiçoar os mecanismos de 

arrecadação, sendo parte do Ministério da Fazenda. O Decreto n° 7.482, de 16 de maio de 2011, 

determina que a competência do CONFAZ se resume a:  

 

I - promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de 

incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da 

Constituição, de acordo com o previsto no § 2°, inciso XII, alínea “g”, do mesmo 

artigo e na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975; 

 

II - promover a celebração de atos visando o exercício das prerrogativas previstas nos 

arts. 102 e 199 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 

Nacional), como também sobre outras matérias de interesse dos Estados e do Distrito 

Federal; 

 

III - sugerir medidas com vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais; 

 

IV - promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-

Fiscais - SINIEF, para coleta, elaboração e distribuição de dados básicos essenciais à 

formação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das 

administrações tributárias; 

 

V - promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração Tributária e 

do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e 

social, nos aspectos de inter-relação da tributação federal e estadual; e 

 

VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida 

Pública Interna e Externa dos Estados e do Distrito Federal, para cumprimento da 

legislação pertinente, e na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, 

propiciando sua maior eficiência como suporte básico dos Governos estaduais. 

 

 Ocorre que, apesar da tentativa de criação de um sistema harmônico, há casos claros de 

usurpação de competência. Em relação às operações envolvendo cloud computing, não foi 

diferente. 

 Em 29.9.2017, sobreveio o Convênio CONFAZ n° 160/17, que tem por objetivo 

disciplinar “os procedimentos de cobrança do ICMS incidente nas operações com bens e 

 
71  “O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é o colegiado formado pelos Secretários de Fazenda, 

Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo Ministro de Estado 

da Fazenda, competindo-lhe, precipuamente, celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – 

ICMS (Constituição, art. 155, inciso II e § 2° , inciso XII, alínea g e Lei Complementar n° 24, de 7.1.1975”). 

Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/acesso-a informacao/institucional/CONFAZ>., acessado 

em 22.8.2020 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/acesso-a%20informacao/institucional/CONFAZ
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mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados e concede 

isenção nas saídas anteriores à saída destinada ao consumidor final.”72.  

Percebe-se que logo após a promulgação da Lei Complementar que regulamenta o ISS 

sobre tais operações, os estados se uniram, por meio de convênio, para também tributar as 

operações envolvendo software. Cumpre destacar, que tal convênio resulta de posturas 

anteriormente já firmadas por meio do Convênio 181, de 29.12.2015. 

Os Estados não perderam tempo. Antes mesmo do Convênio 160/17, o Estado de São 

Paulo internalizou tal racional por meio do Decreto n°91.791, de 11. 1. 2016, que reduziu a 

alíquota a base de cálculo para as operações envolvendo softwares para 5%, afirmando, todavia 

que o ICMS não será devido ““até que fique definido o local de ocorrência do fato gerador 

para determinação do estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto”. 

 Não obstante, ainda com o objetivo de abranger todas as operações envolvendo 

softwares, promulgou-se a Portaria CAT n° 4, de 20.9.2017 (“Portaria CAT 4/2017”), que 

impôs, no item 4, que “há incidência do ICMS nas operações com softwares, programas, 

aplicativos, arquivos eletrônicos, e jogos eletrônicos, padronizados, ainda que sejam ou 

possam ser adaptados, independentemente da forma como são comercializados.”. Nesse 

mesmo compasso, sobreveio também o Decreto n° 60.399/17 e a Portaria CAT n° 24/18 que 

consolidaram o racional do Fisco Paulista em relação a tributação de cloud computing pelo 

ICMS. 

 Ainda que fosse considerada a possibilidade de tributação do cloud computing pelo 

ICMS, por se tratar de regra geral, deve ser feita por meio de lei complementar, como predispõe 

o artigo 146, inciso III c/c artigo 155, § 2°, XII da Constituição Federal. Destaca-se, nesse 

sentido, que a questão já é alvo de disputas no Poder Judiciário, em que a grande parte dos 

precedentes firma que: 

 

Numa primeira análise, verifico a relevância dos fundamentos invocados, pois admitir 

a incidência de ICMS sobre o software padronizado por transferência eletrônica por 

download (o conteúdo é baixado da internet e armazenado no aparelho do usuário) e 

por acesso remoto, o chamado streaming (o conteúdo acessado, um filme, por 

exemplo, não é armazenado no aparelho e somente poderá ser acessado novamente 

por meio de outro acesso à internet), com base em convênio e decreto afronta, sem 

qualquer dúvida, o disposto no art. 146 da Constituição Federal, pois compete somente 

a lei complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre 

os entes da federação; regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e 

estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (base de cálculo, fato 

gerador e contribuintes responsáveis). (Mandado de Segurança Coletivo n° 1010278-

 
72 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV106_17. Acessado em 

22.8.2020 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV106_17
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54.2018.8.26.0053, 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Juíza Simone 

Gomes Rodrigues Casaretti, DJul: 15.3.2018) 

     

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA 

PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÕES COM MERCADORIAS DIGITAIS – 

SOFTWARES – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS – DOWLOAD 

OU STREAMING – DECRETO Nº 63.099/17 E CONVÊNIO Nº 106/2017 – 

ILEGALIDADE. A Constituição Federal exige lei complementar para definição de 

critérios de tributação, tais como sujeito passivo e local de ocorrência do fato gerador. 

Decreto nº 63.099/17 e Convênio nº 106/2017 que extrapolam a competência 

regulamentar. Ilegalidade e inconstitucionalidade (artigos 97 e 99 CTN, LC nº 87/96 

e Lei Estadual nº 6.374/89). Tributação sem respaldo legal. Segurança concedida. 

Liminar que não subsiste após decisão em cognição exauriente. Sentença reformada. 

Recursos providos.   (TJSP; Apelação Cível 1044777-64.2018.8.26.0053; Relator 

(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

13/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020) 

 

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ISS – 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente a ação para 

reconhecer a incidência do ISS e afastar a incidência do ICMS. Apelo da Fazenda 

Pública Estadual. LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DO USO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADORES – Incidência do ISS – Serviço previsto no 

subitem 1.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116 de 2003 

– Cobrança de ICMS que deve ser afastada – Entendimento do C. Superior Tribunal 

de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – No caso dos autos, o objeto dos contratos 

celebrados pela autora com terceiros é o licenciamento e a cessão de uso de programa 

de computador e a prestação de serviço no sentido da implementação e da manutenção 

dos referidos programas – Incidência do ISS sobre os serviços prestados que deve 

subsistir. Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor do proveito 

econômico, a ser fixado quando da liquidação da sentença - HONORÁRIOS 

RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil 

de 2015 – Possibilidade – Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem 

como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo – Majoração da 

verba honorária em 2% (dois por cento) – Valor ilíquido. Sentença mantida – Recurso 

desprovido.    (TJSP; Apelação Cível 1023147-49.2018.8.26.0053; Relator 

(a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020) 

 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DECRETO ESTADUAL 

Nº 63.099/17 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – Empresa 

impetrante que pretende não se compelida ao recolhimento de ICMS quando da 

disponibilização, por meio da transferência eletrônica de dados, de softwares para seus 

clientes – Segurança denegada em primeira instância – Insurgência – Cabimento – 

Independentemente da atividade desenvolvida pela Apelante ou do tipo de produto 

que oferta, a criação de nova hipótese tributária submete-se ao princípio da legalidade 

– Inteligência do art. 150, I, da Constituição Federal e dos arts. 3º, 9º, I, e 97 do Código 

Tributário Nacional – Decreto Estadual nº 63.099/17 exacerba seus limites de atuação 

– Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Bandeirante – Sentença reformada – 

Recurso provido.   (TJSP; Apelação Cível 1006717-51.2020.8.26.0053; Relator 

(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTAÇÃO - ICMS - SOFTWARE - 

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS ATRAVÉS DE 'DOWNLOAD' 

OU 'STREAMING' - Insurgência contra a incidência do imposto - Questão 

devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 63.099/2017 que, após a 

publicação do Convênio 106/2017 do Confaz, introduziu alterações no RICMS para 
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alcance da tributação também nas operações de transmissão de softwares digitalmente 

- Inocorrência da hipótese de instituição de novo tributo ou majoração - 

Comercialização de softwares já anteriormente tributada - Fato gerador que continua 

o mesmo - Adequação da lei apenas quanto ao modo de circulação, se fisicamente ou 

por transmissão eletrônica de dados - Decreto que não extrapola sua competência - 

Desnecessidade de lei complementar - Inconstitucionalidade não vislumbrada - Não 

se desincumbiu a apelante de comprovar a inexistência de circulação da mercadoria 

comercializada eletronicamente para afastar a incidência do tributo - Denegação da 

segurança mantida - Precedentes - Recurso desprovido.   (TJSP; Apelação Cível 

1035654-08.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª 

Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020) 

 

Mandado de Segurança preventivo impetrado por empresas do ramo de tecnologia da 

informação e de comunicação, no qual pedem seja reconhecida a 

inconstitucionalidade do Decreto Estadual paulista nº 63.099, de 2017, editado com 

base no Convênio ICMS 106/2017, de maneira a que não se sujeitem aos efeitos 

daqueles atos normativos. Cobrança de ICMS sobre a comercialização de produtos 

digitais por meio de transferência eletrônica de dados. Decreto que cria hipótese de 

incidência não prevista na Lei Estadual nº 6.374/89, além de disciplinar matéria 

reservada à lei complementar. Decreto regulamentador que não poderia inovar em 

relação à lei. Concessão da segurança mantida. Recursos oficial, considerado 

interposto, e da Fazenda Estadual improvidos.   (TJSP; Apelação Cível 1019248-

43.2018.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito 

Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data 

do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020) 

 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ICMS sobre 

transferência eletrônica de programas de computador (download) - Cobrança com 

fundamento no Convênio n. 106/17 do CONFAZ e no Decreto Estadual n. 63.099/17 

– Impossibilidade - Ilegalidade dos atos normativos, os quais versaram sobre matéria 

reservada à lei complementar – Sentença mantida – Recursos desprovidos.   (TJSP; 

Apelação / Remessa Necessária 1015280-05.2018.8.26.0053; Relator (a): Renato 

Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2020; 

Data de Registro: 27/02/2020) 

 

 Pelos precedentes acima elencados, é patente que a postura das Autoridades Fiscais 

Estaduais, no caso do Estado de São Paulo, vem sendo contestada pelo Contribuintes e aceita 

pelo Judiciário. Em suma, por não haver lei complementar que regule a matéria, não poderiam 

os estados por meio de Convênio CONFAZ e o Estado de São Paulo por meio de Decretos e 

Portarias regulamentar a questão. Cumpre destacar que a questão tem sido rebatida por 

argumento de vício de formalidade. No entanto, a questão ainda está pendente de definição, 

seja no Poder Judiciário (pela análise da questão pelo STF), seja no Poder Legislativo que deve 

definir legalmente os contornos do verdadeiro cerne da questão, que é o estudo e a conceituação 

do cloud computing para fins de tributação. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Chega a ser irônico, quase paradoxal, o tema trazido à debate. Se por um lado temos um 

ramo dinâmico, que traz novidades quase diariamente e coloca em xeque o que entendemos por 

relação, por outro temos um sistema rígido que procura a todo instante se adaptar a partir de 

conceitos pré-estabelecidos para adequar as novas mudanças em um sistema pouco maleável. 

 Essa foi, justamente, a visão que se pretendeu abranger na presente dissertação, e mais 

do que isso, procurou-se partir de conceitos tidos como básicos no Direito Tributário, tal como 

competência tributária, para se demonstrar que a discussão não se centra tão somente na 

conceituação e entendimento do que se considera por cloud computing. Assim, demonstrou-se 

como o sistema tributário brasileiro, mais especificamente os entes federativos, buscam a 

qualquer custo auferir receita a partir desse importante setor. Mais do que isso, uma questão 

prática, que explica a demora do E. Supremo Tribunal Federal em analisar temas tão 

importantes. 

 Como se depreende, apesar de existir uma forte vertente e argumentos no sentido da 

incidência do ISS, seja por uma regulamentação por Lei Complementar, ausente no caso do 

ICMS, seja pela lógica de funcionamento de tais operações, fato é que a legislação estará 

sempre pendente de mudança, uma vez que ainda que se considere o novo racional firmado 

pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido de poder existir uma horizontalidade 

na interpretação da lista de serviços, conforme definido no Tema 296 de Repercussão Geral no 

Supremo Tribunal Federal, a tecnologia é marcada por mudanças, que nem sempre serão 

acompanhadas ou de possível encaixe da legislação vigente. 

 Cumpre-se destacar, nesse ínterim, que a presente dissertação procurou demonstrar que 

nem o ISS nem o ICMS seriam corretos para a tributação do cloud computing. Ambos por 

dependerem essencialmente de conceitos do Direito Civil, mas principalmente pelo fato de (i) 

ainda que se permita uma interpretação mais extensiva da lista de serviço, com uma maior 

horizontalidade das atividades ali prestadas, a conceituação de SaaS, PaaS e IaaS vai além de 

uma simples obrigação de fazer; e (ii) a própria definição do fato gerador do ICMS, no que 

tange à mercadoria, impossibilita a tributação por esse tributo estadual. 

 Por conseguinte, procurou-se demonstrar os agentes dessa relação pontuando conceitos 

importantes e como a legislação tributária brasileira recebe tais conceitos e procura à sua 

maneira manter a harmonia do sistema tributário e doa agentes econômicos. A questão é muito 

debatida, por ser um fato que há anos está pendente de análise seja do Poder Judiciário, seja do 

Poder Legislativo, mas principalmente porque é um setor que cada vez mais atrai investimento. 
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