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Tributação e Desmaterialização do Conceito de Mercadoria 

 
 O desenvolvimento das tecnologias da informação e digitais transformou as formas 

tradicionais de comercialização e de comunicação.  
 

 Em relação aos programas de computador, sempre foi pacífica na jurisprudência a existência 
de dois tipos de software: os softwares desenvolvidos sob encomenda, em relação aos quais 
havia preponderância de serviços, já que eles eram produzidos especialmente para o 
consumidor; e os softwares de prateleira, que, uma vez desenvolvidos, tinham suas cópias 
vendidas em larga escala, com pouca ou nenhuma adaptação ao consumidor que os adquiria. 
 

 Ainda em relação aos programas de computador, vemos atualmente que os softwares de 
prateleira, cujas cópias eram comercializadas em larga escala em meios físicos, hoje são 
comercializados em meio digital, por meio de transferência eletrônica de dados.  
 

 A alteração tecnológica, no entanto, não tem o condão de descaracterizar o software de 
prateleira como mercadoria. Ao contrário, tendo sido definido que o software de prateleira é 
um bem passível de comercialização, o meio utilizado para a sua comercialização, se físico 
ou digital, é irrelevante para fins tributários.  

 
  



Tributação e Desmaterialização do Conceito de Mercadoria 

 
Marco Aurelio Greco: 
 
• O termo mercadoria pode ser utilizado para identificar três conjuntos distintos de bens.  

 
(i) mercadoria é identificada em função da natureza de determinados objetos, sendo necessário 

identificar qualidades de certas coisas (ser móvel, corpóreo, tangível etc.) para circunscrever 
o universo de bens que podem ser incluídos nessa classe. M 
 

(ii) mercadoria pode também ser definida a partir do tipo de atividade exercida ou da 
qualificação do sujeito que a exerce, o que significa que será mercadoria todo bem que seja 
objeto da atividade mercantil; 
 

(iii) mercadoria pode significar tudo aquilo que seja objeto de um determinado mercado; vale 
dizer, tudo que esteja integrado num determinado âmbito econômico em que existam 
múltiplas operações relativas a um determinado objeto. 

 
 
 
 GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000. p. 83 e 84. 

 
  



Tributação e Desmaterialização do Conceito de Mercadoria 

 
Marco Aurelio Greco: 
 
• Ao analisar o art. 191 do antigo Código Comercial, revogado pelo Código Civil de 2002, observa 

que o sentido do dispositivo “foi o de abranger todos os bens (corpóreos e incorpóreos) que 
fossem objeto de negócios jurídicos de que participassem comerciantes (inclusive 
banqueiros)”.  
 

• Segundo ele, estão “incluídos no conceito de mercadoria todos os bens (independente de 
serem corpóreos ou incorpóreos) negociados no mercado, com habitualidade, objeto de 
lucro por alguém que é considerado comerciante”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRECO, Marco Aurelio. Internet e direito. São Paulo: Dialética, 2000, p. 88.  

  



Tributação e Desmaterialização do Conceito de Mercadoria 

 
• A circunstância de o adquirente da licença, por exemplo, instalar software de prateleira em sua 

máquina por meio de internet, em vez de utilizar o meio físico, não descaracteriza a natureza 
jurídica do contrato como comercialização de software de prateleira. 
 

• Mesmo quando os softwares de prateleira eram comercializados apenas por meio físico (ex. 
CD), sempre houve a necessidade de proteção dos direitos autorais de seu desenvolvedor, de 
modo que a cópia comercializada sempre trazia consigo uma cessão de direito do uso do 
software.  
 

• O software, ainda que comercializado por mídia física, é um bem digital, já que sua 
comercialização não implica uma transferência efetiva (mediante a traditio, nos moldes do 
direito civil tradicional). O que está sendo juridicamente fornecido na comercialização de 
softwares é o direito de uso, acesso, instalação, exibição, execução ou qualquer outra forma de 
interação com software, ou seja, o licenciamento do software. 
 

• Isso, porém, nunca obstou a caracterização do software como mercadoria.  
 
 
 



Tributação e Desmaterialização do Conceito de Mercadoria 

 
• O regime civil de proteção dos direitos relativos aos softwares (seja o regime tradicional de 

propriedade ou o regime específico da propriedade intelectual) não descaracteriza a incidência 
do ICMS. São duas perspectivas concomitantes e não excludentes.  
 

• A incidência do ICMS e do ISS considera a natureza empresarial subjacente à atividade 
realizada pelo contribuinte (atividade mercantil ou de prestação de serviços), 
independentemente de a propriedade intelectual e a licença de uso de bens digitais possuírem 
legislação protetiva da obra intelectual, assim entendida a criação do espírito, de natureza 
literária, artística ou científica.  
 

• A própria Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que trata especificamente da proteção da 
propriedade intelectual de programa de computador e de sua comercialização equipara o 
contrato de licença de uso de programa de computador a bem móvel e fala da possibilidade de 
se “comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer 
seja titular dos direitos de comercialização”.  

 
 
 



Tributação e Desmaterialização do Conceito de Mercadoria 

 
 Não há nada no sistema jurídico brasileiro que nos permita inferir que o constituinte 

pretendeu congelar o termo “mercadoria” com o significado adotado na década de 60, 
imunizando-o contra à evolução da tecnologia e das práticas econômicas. 
 

 Diante do cenário atual é necessário atualizar o conceito da base de incidência e 
mercadoria: 

 
• Base de incidência do ICMS → o conjunto de atividades das empresas na produção e 

intermediação de bens e prestação de serviços comunicação e transporte), excluindo 
as transações com bens e serviços que fazem parte da materialidade de outros impostos 
previstos na Constituição; 
 

• Mercadoria tudo o que é produzido ou recebido pelo empresário para ser fornecido ao 
mercado, o que inclui, atualmente, os bens e mercadorias digitais. 

 
  



Jurisprudência 

 
 

 STJ: “se o programa é criado e vendido de forma impessoal para clientes que o compram 
como uma mercadoria qualquer, esta venda é gravada com o ICMS” (REsp 1.070.404/SP) 
 

 STF: “ICMS. Incidência sobre softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica de 
dados (...). Possibilidade. Inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito. 
Irrelevância. O Tribunal não pode se furtar a abarcar situações novas, consequências 
concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente 
corretas.(...)” (ADI 1.945/MT) 
 

 STF: “A operação em questão está prevista no item 1.05 da lista de serviços tributáveis 
(...) cinge-se à definição da incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, 
quanto ao contrato envolvendo a cessão ou licenciamento de programas de computador 
(software) desenvolvidos para clientes de forma personalizada”. (RE 688.223 RG / PR)  

 
  



Jurisprudência 

 
• STF: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Imunidade objetiva constante do 

art. 150, VI, d, da CF/88. Teleologia multifacetada. Aplicabilidade. Livro eletrônico ou digital. 
Suportes. Interpretação evolutiva. Avanços tecnológicos, sociais e culturais. Projeção. 
Aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers). (...)  
2. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não 
deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a 
racionalidade que inspira seu alcance prático (...).  
3. A interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta 
os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das 
normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização 
do alcance de seus preceitos.  
4. (...) O suporte das publicações é apenas o continente (corpus mechanicum) que abrange 
o conteúdo (corpus misticum) das obras. O corpo mecânico não é o essencial ou o 
condicionante para o gozo da imunidade, pois a variedade de tipos de suporte (tangível ou 
intangível) que um livro pode ter aponta para a direção de que ele só pode ser considerado 
como elemento acidental no conceito de livro. (...)  
7. O CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele fixado (seu 
conteúdo textual) é o livro. Tanto o suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão 
abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.   
(RE 330.817 - Repercussão Geral) 

  



Jurisprudência 

 
• STF: 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. (...) 
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 Tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizados por grande fluidez e mutação quanto à 
sua natureza jurídica.  
(...) 
17. A lei complementar a que se refere o art. 156, III, da CRFB/88, ao definir os serviços de qualquer 
natureza a serem tributados pelo ISS a) arrola serviços por natureza; b) inclui serviços que, não 
exprimindo a natureza de outro tipo de atividade, passam à categoria de serviços, para fim de 
incidência do tributo, por força de lei, visto que, se assim não considerados, restariam incólumes a 
qualquer tributo; e c) em caso de operações mistas, afirma a prevalência do serviço, para fim de 
tributação pelo ISS.  
(...) 
20. A classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional 
pretendeu alcançar, ao elencar os serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos (v.g., 
serviços de comunicação – tributáveis pelo ICMS, art. 155, II, CRFB/88; serviços financeiros e securitários 
– tributáveis pelo IOF, art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os demais serviços de qualquer natureza – 
tributáveis pelo ISSQN, art. 156. III, CRFB/88), qual seja, a de captar todas as atividades empresariais 
cujos produtos fossem serviços sujeitos a remuneração no mercado. (RE 651.703/PR) 

 
  



Legislação 

 
• Decreto 51.619 de 27.02.2007  
Art. 1º Na operação realizada com programa para computador ("software"), 
personalizado ou não, o ICMS será calculado sobre uma base de cálculo que 
corresponderá ao dobro do valor de mercado do seu suporte informático. Parágrafo 
único. O disposto no "caput" não se aplica aos jogos eletrônicos de vídeo 
("videogames"), ainda que educativos, independentemente da natureza do seu 
suporte físico e do equipamento no qual sejam empregados.  
 
• Decreto 61.522, de 29.09.2015  
Artigo 1° - Fica revogado o Decreto 51.619, de 27 de fevereiro de 2007, que introduz 
cálculo específico da base de tributação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em operações com programas de 
computador. Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.  
 
 

 
  



Legislação 

 
• Decreto 61.791/2016 
“Artigo 73 (SOFTWARES) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas 
operações com softwares, programas, aplicativos e arquivos eletrônicos, padronizados, 
ainda que sejam ou possam ser adaptados, disponibilizados por qualquer meio, de 
forma que a carga tributária resulte no percentual de 5% (cinco por cento) (Convênio 
ICMS-181/15). Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica aos jogos 
eletrônicos, ainda que educativos, independentemente da natureza do seu suporte 
físico e do equipamento no qual sejam empregados.”  
 
 

 
  



Convênio ICMS 106/17 

 
 Não deve haver disputa no âmbito dos Estados = Busca Segurança Jurídica para o 

mercado 
 

 Mercadorias digitais alcançadas pelo Convênio: 
 

 
Softwares, programas, aplicativos, jogos eletrônicos 

Arquivos eletrônicos e congêneres 
 
 

Padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados 
 

Comercializados por meio de transferência eletrônica de dados  
 
 
 

ICMS 
 
 



Desnecessidade de Alteração na LC 87/96 

 
- O ICMS incide sobre a operação de circulação de mercadorias, ainda que digitais e o fato 

gerador considera-se ocorrido no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de 
contribuinte (art. 2º, I , e 12, I, da LC 87/96);  
 

- O contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em 
volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias digitais (art. 
4º da LC 87/96); 
 

- O estabelecimento é um local privado ou público, ainda que não edificado, onde os 
contribuintes exerçam as suas atividades em caráter permanente ou temporário. Caso não seja 
possível determinar o local do estabelecimento, será considerado como estabelecimento o 
local em que tenha sido efetuada a operação (art. 11 da LC 87/96); 
 
 Mercadorias digitais comercializadas por meio da internet: presença do 

estabelecimento fornecedor em toda parte onde tais mercadorias são ofertadas, 
vendidas ou entregues aos consumidores finais. 
 

 Sites ou plataformas eletrônicas são verdadeiros estabelecimentos virtuais onde 
ocorrem operações de circulação dessas mercadorias.  

 
  



Convênio ICMS 106/17 

A tributação das operações 

 
Sendo o site um estabelecimento virtual, localizado onde quer que seja ofertada, vendida e 
entregue a mercadoria ao consumidor, ele realiza saídas internas na unidade federada onde o 
consumidor que adquiriu a mercadoria digital estiver estabelecido ou domiciliado (critério, para 
SP, é o cadastro). 

 

Portanto, a  tributação foi concentrada na última etapa da cadeia de circulação de mercadorias, 
tributando-se somente a transferência eletrônica de dados realizada ao consumidor final, a qual 
é consumada em seu domicílio, isentando-se todas as operações anteriores. 

 
 

Desenvolvedor 

 

Site 

Isenção ICMS 



Convênio ICMS 106/17 

 

 

 

 

 

 

 O detentor de site ou de plataforma eletrônica que realize a venda ou a 

disponibilização, ainda que por intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias 

digitais mediante transferência eletrônica de dados: 

 é o contribuinte da operação e  

 deverá inscrever-se nas unidades federadas em que praticar as saídas internas 

destinadas a consumidor final. 

 

O  I C M S  s e r á  c o b r a d o  u m a  ú n i c a  v e z !  

 

 

Site 



Legislação Paulista 

Decreto 63.099/17 
 
 O site e a plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização, ainda que por 

intermédio de pagamento periódico, de bens e mercadorias digitais mediante transferência 
eletrônica de dados foram considerados estabelecimentos autônomos (art. 16, VI do 
RICMS/00) e foram obrigados à inscrição no Estado (art. 19, XV-A do RICMS/00). 
 

 Operações com bens e mercadorias digitais, comercializadas por meio de transferência 
eletrônica de dados, anteriores à saída destinada ao consumidor final são isentas do ICMS 
(artigo 172 do Anexo I do RICMS/00). 
 

 Artigo 478-A - Tratando-se de saídas com bens ou mercadorias digitais realizadas pelo 
estabelecimento a que se refere o inciso IV do artigo 16 deste Regulamento, por meio de 
transferência eletrônica de dados, destinadas a consumidor final, o imposto deverá ser 
recolhido, quando da referida transferência, a favor da unidade federada onde estiver 
domiciliado ou estabelecido o adquirente, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria 
da Fazenda. 

  



Legislação Paulista 

Portaria CAT 24/18 
 

 
• Mercadorias digitais: não personificadas, inseridas em uma cadeia massificada de 

comercialização, como eram os casos daquelas postas à venda em meios físicos, por exemplo: 
  

 softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, 
que sejam padronizados (de prateleira), ainda que tenham sido ou possam ser 
adaptados, independentemente de serem utilizados pelo adquirente mediante 
“download” ou em nuvem; 
 

 conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto, com cessão definitiva (“download”), 
respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos. 

 
 



Legislação Paulista 

Portaria CAT 24/18 
 
 Os sites e plataformas eletrônicas deverão ter uma inscrição específica no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS para realizar operações com bens e mercadorias digitais destinadas a 
pessoa domiciliada ou estabelecida em São Paulo, independentemente da existência de outros 
estabelecimentos aqui inscritos. 

 
 Inscrição realizada pela internet, sem necessidade de envio de documentos. 

 
 Possibilidade de emissão de NF-e mensal, consolidando todas as saídas de bens e mercadorias 

digitais destinadas a pessoas domiciliadas ou estabelecidas no mesmo município realizadas no 
mês anterior, com CFOP 5.949, devendo manter relatório com detalhamento das operações à 
disposição do fisco. 
 

 Dispensa de emissão de documento fiscal nas operações realizadas por meio de transferência 
eletrônica de dados com bens e mercadorias digitais anteriores à saída destinada ao 
consumidor final. 

  



E o Municípios? 

Guerra Fiscal 
 
 Estados x Municípios (guerra fiscal vertical) 
 
 
 
Repartição de Receitas 

   Pertencem aos Municípios 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias  

 

   (Convênio ICMS 181/2015): 5% * 0,25 = 1,25% => arrecadação sem qualquer custo e distribuída 
igualmente para todos os Municípios 

 



Processos Judiciais 

Brasscom: 
 
• Indeferimento da inicial do Mandado de Segurança Coletivo impetrado em face do 

Convênio ICMS 106/17 
 

• Concessão de medida liminar no Mandado de Segurança Coletivo impetrado em 
face do Decreto 63.099/17 

 
 
 
Federação de Serviços do Estado de São Paulo- FESESP: 
 
• Sentença que, no mérito, reconhece a incidência do ICMS em operações com bens 

e mercadorias digitais (processo n.º 1019249-28.2018.8.26.0053, 16ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo). 



OBRIGADA 


