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“BENS DIGITAIS”

� Bens intangíveis que existem em forma digital, tais como e-books, músicas, cupons de 

internet, bilhetes eletrônicos, software, livros, vídeos, ringtones etc.

� Ausência de regramento e definição legais

STF “CLÁSSICO”: ICMS incide sobre bens corpóreos destinados à mercancia

STF SOFTWARE (1999): Software de prateleira, comercializado em mídia, é mercadoria

STF OUTROS (DÉCADA DE 1990): Mídias com conteúdos são mercadorias

LC 116/03: ISS sobre licenciamento de software (sem ressalva quanto à mídia)
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2007: DECRETO Nº 51.619 (SP): ICMS calculado sobre dobro do valor de mercado da mídia.

� Medida de resguardo da economia paulista diante de políticas de Estados vizinhos
� Implantação de política de desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo
� Não se tratou de medida para evitar dupla tributação sobre softwares (ISS X ICMS)!

INCIDÊNCIA SOBRE O DOWNLOAD?

SEFAZ/SP - RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 234/2011

“ICMS - Operações com programas para computador (licenças para uso de ‘softwares’) realizadas

exclusivamente por ‘download’ (internet) - Essas operações estão inseridas no campo de incidência
do ICMS, mas devido à inexistência de suporte informático (cujo valor é exigido para compor a base

de cálculo), não é devido o imposto.”

Mesmo sentido: SEFAZ/SP - RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 494/2011
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2010: STF - Liminar em ADIn:

� Em princípio, ICMS pode incidir sobre download de software (mérito ainda não julgado)

� LC 116/03 não foi objeto de discussão

� Munição para os Estados...

SETEMBRO DE 2015: SP – AMPLIAÇÃO DA BASE – DECRETO Nº 61.522

� Revoga o Decreto 51.619/2007

“(...) adequar, a partir de 1º de janeiro de 2016, a tributação do ICMS incidente nas referidas

operações à adotada em outras Unidades Federadas. Com a revogação, a base de cálculo nas
operações com programas de computador passa a ser o valor da operação, que inclui o
valor do programa, do suporte informático e outros valores que forem cobrados do

adquirente” (OFÍCIO GS Nº 771/2015).
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DEZEMBRO DE 2015: Convênio 181 - “NACIONALIZAÇÃO” + NOVOS FATOS GERADORES

� Adesão: firmado por 19 Estados

� Abrangência: softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e

congêneres, padronizados, ainda que sejam ou possam ser adaptados, disponibilizados por

qualquer meio, inclusive nas operações efetuadas por meio da transferência eletrônica de dados

�Carga Tributária: “Autoriza” Estados a conceder redução na base de cálculo do ICMS, de forma

que a carga tributária corresponda ao percentual de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor

da operação

� “Benefício Fiscal”: apuração opcional (sem direito a crédito)

� “Remissão” e “Anistia”: “autoriza” os Estados a não exigir o passado

ICMS
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JANEIRO DE 2016: SP – DECRETO Nº 61.791, DE 11 DE JANEIRO DE 2016

� Implementa, no Estado de São Paulo, os dispositivos do Convênio ICMS 181/2015

� Softwares e congêneres disponibilizados por meio de transferência eletrônica de

dados (download ou streaming): ICMS não será exigido até que fique definido o local
de ocorrência do fato gerador para determinação do estabelecimento responsável
pelo pagamento do imposto

� Nada definido em 2016...
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DEZEMBRO DE 2016: LEI COMPLEMENTAR 157/2016

Novo item:

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, de que

trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).

Mantido 1.05

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

ESTADOS VÊM RESPEITANDO?
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JULHO 2017: PN PMSP 1/2017 (SP)

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 (ISS)

SETEMBRO 2017: DN CAT 4/2017 (Sefaz/SP)

Incide 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

Há ICMS tanto na aquisição de software via download quanto na utilização em nuvem
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OUTUBRO DE 2017: “REGULAMENTAÇÃO NACIONAL”: CONVÊNIO ICMS 106

� Regras gerais para a incidência do ICMS nas operações com softwares, programas,

jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres;

� ICMS devido ao Estado em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente do

bem ou mercadoria digital;

� O recolhimento deverá ser feito pela pessoa jurídica detentora de site ou de

plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização dos bens e

mercadorias digitais;

� Empresas deverão se inscrever nos Estados em que praticarem as “saídas internas”

ou de importação destinadas a consumidor final;
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ICMS NO DESTINO???? CF/88???

SAÍDAS INTERNAS???? 

MATÉRIA DE LEI COMPLEMENTAR?

MATÉRIA DE LEI COMPLEMENTAR?

DESEMBARAÇO???? 



“REGULAMENTAÇÃO NACIONAL”: CONVÊNIO ICMS 106/2017

� Possível responsabilidade de terceiros:
� empresas que realizem a oferta, venda ou entrega do bem ou mercadoria digital ao 

consumidor, em razão de contrato firmado com o comercializador;

� intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito ou de outro meio 

de pagamento;

� adquirente, na hipótese de o contribuinte ou os responsáveis não serem inscritos no Estado;

� administradora de cartão de crédito ou débito ou a intermediadora financeira responsável 

pelo câmbio, nas operações de importação;

� Empresa que praticar as operações deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica

ESTADOS VÃO COBRAR!!!!!
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Problemas ICMS sobre bens digitais

� Visão clássica (ainda “vigente”) do STF quanto a “mercadorias”

� Afronta direta à Lei Complementar 116/2003 (itens 1.05 e 1.09)

� Necessidade de veiculação de lei complementar específica para dar contornos de nova tributação

(inclusive para revogar itens da lista anexa à LC 116/2003)

� Convênios não podem nem instituir novas hipóteses de ICMS! (STF)

STF?

� ICMS: Pendente ADIn 1.945 (download de software) + Recente Livro eletrônico*

� ISS: Crise das “obrigações de fazer”? (Recentes julgamentos X Súmula Vinculante 31)

� Instabilidade...
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