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Conceitos

Vendido em larga escala, não customizado, existe uma atual
tendência para ser apenas tributado pelo ICMS.

Software 
de 

prateleira 
(“SaaP”)

Vendido mediante encomenda, customizado. (“um software personalizado 
para cada cliente”) existe uma atual tendência para ser apenas tributado 
pelo ISS.

Software
customizado

Bens intangíveis disponíveis em ambientes virtuais. São exemplos:
software e streaming

Bens 
Digitais



Conceitos

Vendido mediante encomenda, customizado. (“um software 
personalizado para cada cliente”) existe uma atual tendência para 
ser apenas tributado pelo ISS.

Software 
as a 

servisse
(“SaaS”)

Conceito acrescentado a legislação de ISS pela LC 157/16: 
“Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, 
imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, 
jornais e periódicos”.

Streaming

Ambiente de Tecnologia de Informação (TI) projetado para o provisionamento
remoto, escalável e mensurável, de recursos computacionais tais como aplicativos,
backup e armazenamento. As nuvens, em geral, são compostas por conjuntos de
data centers geograficamente distribuídos.

Nuvem



Software

� O entendimento sobre qual dos dois tributos deve incidir sobre os softwares 
ainda não é pacificado:

� Convênio ICMS 181/2015: autoriza a cobrança do imposto nas operações
com software, jogos eletrônicos, aplicativos e congêneres, inclusive os
disponibilizados por download. O acordo estabelece ainda que a carga
tributária decorrente dessa cobrança deve corresponder a, no mínimo, 5%
do valor da operação;

� O governo de São Paulo suspendeu temporariamente a cobrança
de ICMS sobre o software adquirido via download. De acordo com o
Decreto 61.791/16, o tributo não será exigido enquanto não for definido o
estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto;

ICMS ISS
<produto> <serviço>

VS



Software

Licença de uso: não há transferência de titularidade, logo não deve incidir ICMS sobre
licenças de uso, pois as chaves de acesso aos softwares se expiram após o transcurso
de determinado lapso temporal. O que ocorre é a cessão temporária do direito de uso.
Nesse sentido, as chaves de acesso em si não podem ser entendidas como mercadorias,
pois o bem pretendido pelo adquirente é o software propriamente dito, e não as
referidas chaves.

A Lei Complementar 116, que regulamenta o ISS, prevê o “licenciamento ou cessão de
direito de uso de programas de computação” como um tipo de prestação de serviço e
portanto sujeito ao ISS.

Software de prateleira: STJ manifestou em diversas oportunidades o entendimento de
que apenas o fornecimento de programas de computador (software) desenvolvidos
exclusivamente para clientes e de forma personalizada constitui prestação de serviços
e, portanto, sujeita à incidência do ISS.

Assim, o software produzidos em larga escala e que não são personalizados, sujeitam-
se a tributação pelo ICMS.

ICMS ISS
<produto> <serviço>

VS



STF: RE 176.626/SP
� Ementa:

II. RE: questão constitucional: âmbito de incidência possível dos impostos previstos na
Constituição: ICMS e mercadoria. Sendo a mercadoria o objeto material da norma de
competência dos Estados para tributar-lhe a circulação, a controvérsia sobre se
determinado bem constitui mercadoria é questão constitucional em que se pode fundar o
recurso extraordinário. 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, 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.”

� A decisão tratou de analisar apenas o “licenciamento ou cessão do direito de
uso de programas de computador”, concluindo se tratar de um bem incorpóreo,
mas ressalvando a hipótese em que softwares produzidos em série podem ser
caracterizar como mercadoria, sujeita ao ICMS.



STJ: REsp 814.075/MG
� Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - COMERCIALIZAÇÃO DE
SOFTWARE EXCLUSIVO - INCIDÊNCIA DO ISS E NÃO DO ICMS. Os programas de
computação feitos por empresas em larga escala e de maneira uniforme, são
mercadorias de livre comercialização no mercado e passíveis de incidência
do ICMS. Já os programas elaborados especialmente para certo usuário,
exprimem verdadeira prestação de serviço, e sujeita ao ISS. Sentença
confirmada.

(STJ – REsp 814.075/MG – Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma – DJe
02.04.2008 )



STJ: AgRg no AREsp 32547 / PR
� Ementa:

“(...) Uma vez destacado pelo acórdão recorrido tratar-se de programa
desenvolvido de forma personalizada, aplica-se a jurisprudência desta Corte no
sentido de que os programas de computador desenvolvidos para clientes, de
forma personalizada, geram incidência de tributo do ISS. (...)”

(AgRg no AREsp 32547 / PR. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Segunda
Turma do STJ. DJe 27/10/2011)

� Software customizado – sempre foi tratado pelos tribunais como um serviço,
tributado pelo ISS.



Prefeitura de São Paulo

1. A consulente informa ser tomadora de serviços de hospedagem de internet
e que a empresa prestadora dos serviços alega não estar sujeita à emissão de
nota fiscal, por se tratar de uma atividade que não consta na lista de serviços.
2. A consulente pergunta quanto à obrigatoriedade emissão de nota fiscal pela
empresa pela prestadora dos serviços de hospedagem de site na internet. 3. O
contrato padrão apresentado pela consulente estabelece como objeto a
hospedagem das páginas que comporão o(s) site(s) e/ou blog. (...) 4. Os
serviços tomados pela consulente de hospedagem de página que comporá site,
com disponibilidade de caixas postais, armazenamento ilimitado e
disponibilidade de criação de bancos de dados enquadram-se no subitem 1.03
da Lista de Serviços constante do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro
de 2003 (...) 5. Assim, a prestadora dos serviços tomados pela consulente está
obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e de acordo com as
disposições do Decreto nº 53.151, de 17 de maio de 2012. 6. Promova-se a
entrega de cópia desta solução de consulta à requerente e, após anotação e
publicação, arquive-se.

(Prefeitura Municipal de São Paulo (“PMSP”) manifestou seu entendimento na
Solução de Consulta – SF/DEJUG nº 13/2015)

� Ementa:



Prefeitura de São Paulo
1. A consulente, (...), tem por objeto social a prestação de serviços de acesso, via internet, a filmes,
televisão e outros tipos de conteúdo de entretenimento. 2. Alega a consulente que disponibiliza acesso,
através de um mecanismo denominado streaming (tecnologia que permite o envio de informação multimídia
através de pacotes, utilizando redes de computadores, sobretudo a internet), para que os clientes
brasileiros possam locar e assistir a filmes e séries cujo acervo pertence à consulente (...). 4. Entende a
consulente que sua atividade se assemelha a uma locadora de filmes e, portanto, não há a incidência do ISS
sobre a atividade desenvolvida por ela. 5. (..) a consulente indaga se está correto o seu entendimento
quanto: 5.1. ao fato de que a locação de filmes e séries através da internet não se caracteriza como
prestação de serviços para fins de incidência de ISS, considerando a lista de serviços vigente; (...) 7. À vista
de todo o exposto, constata-se que o cliente, ao pagar a tarifa mensal, passa a ter direito a usar o software
da ************, que lhe permitirá assistir aos vídeos constantes do acervo da consulente. 8. Desta forma, no
caso em questão não se verifica locação de bens móveis. O serviço descrito pela consulente, objeto do
contrato apresentado, enquadra-se no item 1.05 da lista de serviços constante do art. 1º da Lei 13.701, de
24 de dezembro de 2003, relativo ao código de serviço 02798 – Licenciamento ou cessão de direito de uso
de programas de computação, inclusive distribuição – da Instrução Normativa SF/SUREM nº 8, de 18 de julho
de 2011. 8.1. Neste caso, há a incidência do ISS, calculado pela aplicação da alíquota de 2%, (...)

(Prefeitura Municipal de São Paulo (“PMSP”) manifestou seu entendimento na Solução de Consulta –
SF/DEJUG nº 65/2012)

� Ementa:



Prefeitura de São Paulo

1. A consulente,(...), tem por objeto social a montagem e venda de vídeo games no Brasil, incluindo o
aparelho (console) xxxxxx; a importação de matérias primas de vídeo games e outros produtos acessórios,
inclusive para o aparelho (console) xxxxxx; (...); o licenciamento e a distribuição de softwares para a
segurança de computadores; a prestação de serviços de consultoria, assistência e treinamento, relacionado
ao uso dos softwares licenciados – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação,
inclusive distribuição; (...) Descreve o xxxxxx como um serviço de assinatura anual que fornecerá ao
usuário, o acesso virtual a diversos serviços e licença de software do pacote xxxxxx (xxxxxxxx), além dos
serviços de xxxxxx (armazenamento de dados em nuvem) (...) 2.2.2. A partir da assinatura do xxxxxx, os
usuários poderão interagir e jogar online diversos games do console. (...) 10. Os softwares que fazem parte
do “xxxxxx” são considerados programas de computador e, desta forma, enquadram-se no subitem 1.05 da
Lista de Serviços do art. 1º da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, (...), relativo a licenciamento ou
cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição, sujeitos à alíquota de 2%,
conforme o disposto no art. 16, I, “a”, da Lei n° 13.701, de 24 de dezembro de 2003, com a redação da Lei
nº 15.406, de 8 de julho de 2011. (...)

(Prefeitura Municipal de São Paulo (“PMSP”) manifestou seu entendimento na Solução de Consulta –
SF/DEJUG nº 11/2014)

� Ementa:



PIS/COFINS: Cumulativo

ReceitaPIS/COFINS

COMPRA SERVIÇO

DÉBITO

IMPOSTO
À PAGAR

=

R$ 400,00 R$ 600,00

R$ 21,903

R$ 21,90

SISTEMA CUMULATIVO - SEM DESCONTO DE CRÉDITOS

ALÍQUOTA 3,65%

Contribuinte

“Permanecem sujeitas à sistemática cumulativa do PIS e da COFINS as receitas
auferidas por empresas de serviços de informática decorrentes das atividades de des
envolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso” – Art.
10, inciso XXV.

Lei 
10.833 de 
2003 

CUMULATIVO
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