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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico objetiva expor, em sentido amplo, as dificuldades 

trazidas, para o campo jurídico, com o advento do comércio eletrônico, dando 

ênfase, principalmente, a seara tributária. De modo mais específico, buscará exibir a 

maneira como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS deve 

incidir nas operações de venda de software standart por meio do comércio 

eletrônico. Para isso, exibirá os conceitos fundamentais de comércio eletrônico, bem 

e suas variadas acepções, software, assim como os requisitos básicos de instituição 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

 

Palavras-chaves: comércio eletrônico, incidência tributária, software standart, 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph has the purpose of broadly exposing the difficulties brought to 

the juridical field with the advent of the electronic commerce, emphasizing, mainly, 

the tributary area. More specifically, it will attempt to display the way that the Tax on 

Distribution of Goods and Services,  must be triggered from the operations of sale of 

standard software through the electronic commerce. For that, it will be exhibiting the 

fundamental concepts of electronic commerce, asset and its many definitions, 

software, as well as the basic requirements for the institution of the Imposto sobre 

Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS. 

 

Keys-words: electronic commerce, software standart, Tax on Distribution of Goods 

and Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade e os seus costumes são, desde os tempos mais remotos, a 

fonte inspiradora do Direito, e é a evolução desses que irá trazer os avanços no 

campo científico-tecnológico e nas relações sociais, gerando, consequentemente, o 

desenvolvimento da ciência jurídica com o fito de regular essas novas situações. 

Contudo, atualmente, tendo em vista a intensa dinamização da sociedade 

e o desenvolvimento, cada vez mais rápido, dos fenômenos da globalização, os 

operadores do direito, dos mais variados ramos, têm tido dificuldades em enquadrar 

essas novas questões no ordenamento jurídico. 

Como uma das facetas desta evolução, pode-se observar o 

aperfeiçoamento da informática, gerando a advento da internet, a qual se tornou um 

dos meios de comunicação interpessoal mais eficaz. 

Tendo em vista o regime capitalista vigente mundialmente, já era de se 

esperar que, em paralelo ao aperfeiçoamento da comunicação por meio da internet, 

viria o advento de mais um dos tipos do comércio: o eletrônico, originado, 

principalmente, por meio das operações de compra e venda pela rede mundial de 

computadores. 

As citadas inovações trouxeram novas situações para o Direito. Contudo, 

a evolução social não foi acompanhada pela evolução legislativa, inexistindo, 

atualmente, lei que regule especificamente as operações realizadas através deste 

tipo de comércio. 

Cumpre observar que, da evolução informática, também se observa a 

crescente gama de aparelhos que, junta a sua parte física, compõem-se de uma 

faceta lógica, fato que dificulta o seu enquadramento em bem corpóreo ou 

incorpóreo. Como exemplo disso, tem-se o computador, que é composto de uma 

parte física, o hardware, e uma parte lógica, o software, de modo que, em muitas 

situações, são difíceis de separar. 

Assim, o presente trabalho tratar-se-á, principalmente, das questões 

tributárias trazidas por essas novas situações, mais especificamente, dos problemas 

envolvendo a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 



 
 

ICMS sobre a comercialização dos softwares standart nas operações realizadas por 

meio do comércio eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 Conceitos Fundamentais 

2.1 Conceito de comércio eletrônico 

 

A origem do vocábulo comércio está ligada à sua fase inicial, originada de 

termo commutatio mercium, que significa troca de mercadorias por mercadorias, 

sendo, justamente, nisto em que consistia o comércio na sua concepção primária, o 

escambo, que ocorria pela troca de necessidades, a permuta de mercadorias, onde 

pessoas trocavam os produtos que tinham em excesso por outros que precisavam.  

Atualmente, fazer comércio é permutar produtos por valores. Sendo 

considerado, então, a atividade humana destinada a promover e facilitar a troca. 

O Comércio Eletrônico, por sua vez, pode ser conceituado como o 

processo de compra, venda e troca de produtos, serviços e informações por meio de 

rede de computadores, principalmente, através da rede mundial de computadores – 

a Internet, podendo-se incluir, ainda, a prestação de serviços ao cliente, a 

colaboração entre parceiros de negócios e a condução de transações eletrônicas 

dentro da organização.  

Inserido no campo das relações sociais levadas a cabo através dos meios 

de informática, o comércio eletrônico ganhou a rotulação universal de e-commerce e 

pode ocorrer de dois modos, quais sejam direto e indireto, conforme nos ensina o 

doutrinador Cristiano Gambarini.1  

Nesta divisão, o primeiro consiste naquele onde o pedido, o pagamento e 

o envio de bens ou de serviços realizam-se integralmente por meio da web, a 

exemplo do que ocorre com a venda dos softwares, por meio de download, ou da 

prestação de consultoria, e o segundo, no qual, apesar de os atos negociais serem 

celebrados com o intermédio da internet, a distribuição ou a entrega dos bens ou 

serviços são ultimadas por vias convencionais, a exemplo do meio postal ou do 

transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, náutico etc. 

 

                                      
1 GAMBARINI, Cristiano. Profili impositivi delle operazioni di commercio eletrônico. Disponível 
em:<http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=602.>Acesso em: 12 de março de 2009. 



 
 

2.2 Bens corpóreos, incorpóreos, móveis e imóveis e o enquadramento dos 

softwares 

 

Bem, em sentido filosófico, é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade 

humana.  

Juridicamente, são coisas materiais ou concretas, úteis aos homens, de 

expressão econômica e suscetíveis de apropriação.  

Ora, é notório que nem todas as coisas interessam ao direito, pois o 

homem só se apropria de bens úteis à satisfação de suas necessidades. 

Assim, os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. 

Consoante preceitua a doutrinadora Maria Helena Diniz “As coisas abrangem tudo 

quanto existe na natureza, exceto a pessoa, mas como ‘bens’ só se consideram as 

coisas existentes que proporcionam ao homem uma utilidade, sendo suscetível de 

apropriação, constituindo, então, o seu patrimônio.”2 

Assim, convém observar como Agostinho Alvim conceitua bem: “são as 

coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto 

a uma relação jurídica.”3 

Ademais, constituem características essenciais dos bens: idoneidade na 

satisfação de um interesse econômico, gestão econômica autônoma e subordinação 

jurídica ao seu titular.  

Os bens, juntamente com as prestações jurídicas, são os objetos do 

direito.  

Os romanos distinguiam os bens em corpóreos e incorpóreos. Os 

primeiros são aqueles que têm existência física, material e podem ser tangidos pelo 

homem, ou seja, podem ser vistos, tocados ou apreendidos (res quae tangi possunt) 

e possuem forma externa, são dotados de materialidade. Paralelamente, os bens 

incorpóreos são os criados pelo Direito, tendo existência abstrata e valor econômico, 

como no caso do direito autoral, o crédito e a sucessão aberta.  

                                      
2
 DINIZ. Maria Helena. Curso de Direito Civil brasileiro. V. 1, 21ª edição. São Paulo: Saraiva. 2004. p. 

293 e 294  
3
 DINIZ. Maria Helena, op. cit., 2004, p. 294. 



 
 

Para que se compreenda onde se deve inserir o software, dentro desta 

classificação, algumas considerações precisam ser feitas.  

Sobre do ponto de vista da ciência informática, em um primeiro momento, 

ele pode ser compreendido como uma seqüência de direcionamentos de corrente 

elétrica. Contudo, há a possibilidade de distingui-lo em dois planos.  

O primeiro é onde se encontra o programador do software, que tem a 

função de redigi-lo, o outro consiste no seu próprio plano, entendido como um 

conjunto de instruções que a máquina vai entender e executar.  

Para cada um destes planos, há uma linguagem diferente. Naquele, 

ocorre a denominada programa fonte, consistente em um conjunto de instruções 

escritas de uma forma legível pelo ser humano, onde o programa é primeiramente 

escrito. 

No segundo, pode-se observar a denominada de programa objeto, que 

diz respeito a uma seqüência de números binários (zero e um), consistente na 

representação final de qualquer programa e na realidade a partir da qual a máquina 

pode reagir.  

Ressalte-se que, por ser uma linguagem binária, é, absolutamente, 

incompreensível pelo ser humano, já que se encontra na conhecida linguagem de 

máquina, bem como que é esta a concepção de software que pode ser gravada em 

um suporte físico, disquete e cd-rom. 

Feita as citadas considerações, é explícito que, devido ao fato de o 

software consistir em um conjunto de instruções em linguagem de máquina, não 

pode ser captado pelos sentidos humanos, assim sendo, não pode ser considerado 

bem corpóreo.  

Ocorre que, conforme será exposto mais adiante, os softwares têm sua 

definição legal explicitada no art. 1º da Lei 9609/98 e, nesta mesma lei, é previsto 

que lhe deve ser aplicado o mesmo regime do direito autoral, explicitando mais ainda 

a sua classificação. 

Assim, sendo o direito autoral um bem incorpóreo, outro não poderia ser o 

entendimento, senão de enquadrar o software do mesmo modo. 



 
 

A divisão de bens em móveis e imóveis vem explicitada no Código Civil 

pátrio.  

Na seção I do capítulo I, há a apresentação do rol dos bens imóveis, 

classificando-os em imóveis por sua natureza, presente na primeira parte do art. 79, 

ou seja, “são bens imóveis o solo”, e, por acessão física artificial, previsto na parte 

final do mesmo artigo: “e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente”. 

O código também prevê a classificação de imóveis por acessão intelectual 

ou por destinação do proprietário, presente, entre outros, nos artigos 92, 93 e 94.  

Por fim, existem os imóveis por determinação legal, que entre outros são: 

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: 

I - os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram; 

II - o direito à sucessão aberta. 

 

Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: 

I - as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, 
forem removidas para outro local; 

II - os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se 
reempregarem. 

Já os bens móveis podem ser classificados em móveis por natureza, por 

antecipação ou por determinação da lei. 

Os primeiros são previstos nos artigos 82 e 84, ou seja: 

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. 

 

Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem 
empregados, conservam sua qualidade de móveis; readquirem essa 
qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. 

Os móveis por antecipação assim são por conta de sua finalidade 

econômica, são as árvores, frutos, pedras e metais, aderentes ao solo, são imóveis, 

mas separados para fins humanos, tornam-se móveis. 

Os por determinação legal estão previstos no art. 83, em um rol não 
taxativo: 

Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: 

I - as energias que tenham valor econômico; 

II - os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; 

III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. 



 
 

Ocorre que a Lei 9610/98, a Lei dos Direitos Autorais, prevê em seu art. 

3º que “os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis”. Ora, 

como infra mencionado, deve-se aplicar aos softwares o regime aplicado aos direitos 

autorais, razão pela qual, deve ser considerado bem móvel por determinação legal. 

Assim sendo, os softwares são bens incorpóreos e móveis. 

 

2.3 Tipos de software: de base ou aplicativo e por encomenda, adaptado ao cliente 

ou standart 

 

Há diversos tipos de softwares, com funções variadas, como processar 

textos, realizar cálculos, gerenciar escritórios etc. Todavia, qualquer que seja o 

programa de computador, será, conforme o art. 1 º da Lei 9.609/98: 

(...) a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem 
natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de 
emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 
informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, 
baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e 
para fins determinados. 

Didaticamente, pode ser classificado conforme a sua função ou ao seu 

grau de padronização. No tocante à primeira, pode ser de base ou aplicativo. 

O software de base é aquele relacionado com o funcionamento do 

hardware. Este só funcionará se houver a existência do programa de computador na 

máquina. 

O aplicativo é aquele que executa uma função específica, de interesse do 

usuário que o adquire. 

Segundo Rui Saavedra4, os programas de computador são subdivididos 

em três categorias quanto ao seu grau de padronização, quais sejam: por 

encomenda, adaptado ao cliente ou standart. 

Consoante preceitua este autor, o software de standart, que também 

podem ser denominado de “padrão”, “de prateleira”, canned software ou, ainda, off 

the shelf, são:  

                                      
4
 SAAVEDRA. Rui. A proteção jurídica do software e a Internet.Lisboa: Don Quixote, 1998, p.29 

Apud: Linsingen. Jau Scheider Von. A incidência do ICMS e do ISSQN na comercialização eletrônica 
do software. Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001, p. 16 



 
 

em regra, pacotes (packages) de programas bem definidos, estáveis, 
concebidos para serem dirigidos a uma pluralidade de utilizadores – e não a 
um utilizador em particular –, com vista a uma mesma aplicação ou função. 
(...) São programas fabricados em massa e, como são vocacionados a um 
vasto público, são até comercializados nos hipermercados – daí que 
também se fale aqui de software off the shelf. 5 

Os programas de computador adaptados ao cliente, ou costumized, são: 

uma forma híbrida entre os programas standart e os programas à medida do 
cliente. Baseiam-se em programa standart que são modificados para se 
enquadrarem às necessidades de um cliente particular (customization). 
Essa adaptação pode ser realizada tanto pelo fornecedor do programa 
como pelo próprio utilizador.6 

Já os por encomenda, ou à medida do cliente, constituem: 

‘Programas aplicacionais’, que geralmente não se mantém estáveis e 
acabados como os ‘programas standart’; pelo contrário, são continuamente 
adaptados, corrigidos e melhorados para responder aos requisitos internos 
e externos das empresas.7 

O presente trabalho tratar-se-á da incidência do ICMS nas operações de 

venda de software de standart por meio do comércio eletrônico, assim sendo, não 

será comentado sobre a tributação destes outros dois tipos de programas de 

computador. 

 

2.4 Natureza jurídica do software 

 

Consoante entendimento do doutrinador Tarcisio Queiroz Cerqueira, “o 

software tornou-se uma entidade definida e relevante, do ponto de vista jurídico-

legal” 8.  

Ademais, de todo o já exposto, pode-se observar que constitui um bem 

móvel e incorpóreo. 

Ora, para complementar sua natureza jurídica, cumpre observar o que 

expressa o art. 2º da Lei do Software:  

                                      
5 Linsingen. Jau Scheider Von, op. cit., 2001, p. 16. 
6 Linsingen. Jau Scheider Von, op. cit., 2001, p. 16. 
7 Linsingen. Jau Scheider Von, op. cit., 2001, p. 16. 
8 CERQUEIRA. Tarcísio Queiroz. Software e a Regulamentação: aspectos jurídico-legais acerca do 
software. Apud: Linsingen. Jau Scheider Von. A incidência do ICMS e do ISSQN na comercialização 
eletrônica do software. Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2001, p. 16 



 
 

Art. 2º. O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de 
computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos 
autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.  

O mesmo artigo prevê ressalvas a esta equiparação, quais sejam:  

§ 1º. Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas 
aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de 
reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de 
opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem em 
deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, 
que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação.  

§ 2º. Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de 
computador pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1º. de 
janeiro do ano subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da 
sua criação.  

§ 3º. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.  

§ 4° Os direitos atribuídos por esta Lei ficam asse gurados aos estrangeiros 
domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, 
aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.  

§ 5º. Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação 
de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de 
autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível 
pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.  

§ 6º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos em que o 
programa em si não seja objeto essencial do aluguel.  

Afora tal previsão, a Lei dos Direitos Autorais, em seu artigo 7º, prevê 

também o programa de computador dentro do rol de obras intelectuais protegidas, 

que são as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 

qualquer suporte, tangível ou intangível. 

Assim sendo, torna-se explícito que o software constitui bem incorpóreo, 

móvel e com características de obra intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 A legislação tributária brasileira frente ao comércio eletrônico 

 

O crescimento incontestável do comércio eletrônico gerou a realização 

das mais diversas operações com conteúdo econômico, que agregam valor no 

processo de circulação de bens e prestação de serviços, não mais atrelado, 

necessariamente, às características físicas dos bens.  

O contexto virtual permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, em 

qualquer parte do mundo, possa acessar um site e, por meio deste, executar as mais 

diversas operações envolvendo tanto bens, como a prestação de serviços.  

Nesta seara, muitas incógnitas se formam, pois não se pode afirmar, com 

certeza, por exemplo, quem é o consumidor, qual o local da transação, onde está 

estabelecido o fornecedor, qual o país, ou países, envolvidos, qual a legislação 

incidente, se a operação realizada envolveu ou não uma mercadoria ou um serviço.  

Enfim, todos os conceitos necessários para se verificar a incidência ou 

não de determinado tributo, com essa inovação, tornam-se inócuos. 

Infelizmente, tanto no Brasil, como em outros países, a legislação não tem 

acompanhado o ritmo crescente do desenvolvimento tecnológico, principalmente, 

quando se leva em consideração o impacto que as operações virtuais têm 

provocado na sociedade globalizada. 

A legislação brasileira é ultrapassada e inadequada no tocante aos 

diversos pontos inovadores presentes no comércio eletrônico, já que é omissa, pois 

inexiste qualquer delas que regule, especificamente, as matérias presentes no e-

commerce.  

De modo que, em alguns casos, impõe, inclusive, restrições ao seu 

regular funcionamento, como no caso de exigir a necessidade de documentos 

escritos ou assinados, ou, ainda, a apresentação de originais para certos atos 

jurídicos, ignorando ou, até mesmo, negando efeito jurídico, validade e eficácia às 

informações que se encontrem na forma eletrônica.  

Contudo, cumpre ressaltar que, por mais que, no Brasil, inexista 

regulação específica sobre o comércio eletrônico, há normas que abordam alguns 

pontos da Internet, como a da época do seu surgimento, a Norma Nº 4 do Ministério 



 
 

das Comunicações, que regula o uso de meios da rede pública de telecomunicações 

para o provimento e utilização de serviços de conexão à Internet.  

Além desta, existem as Resoluções nºs 1 e 2/98 do Comitê Gestor 

Internet do Brasil, vinculado à Secretaria de Política de Informática e Automação do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, que tratam apenas de regras de registro de 

domínio, delegando competência para registro e fiscalização à FAPESP – Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

Entretanto, é de suma importância observar, que, no Brasil, existem 

alguns projetos de lei que buscam regular o comércio eletrônico, todavia, não há 

nenhum deles que aborde, especificamente, questões de grande implicação 

econômica e social no campo da tributação, como, por exemplo, qual o território que 

tem a competência para tributar, onde é o local da prestação de serviços, quando é 

fato gerador do ICMS e quando é do ISS, o que é software para fins de tributação, 

como tributar os estabelecimentos virtuais, a remuneração do provimento ao acesso, 

hospedagem de site, assinatura de jornais e revistas eletrônicas, provimento do 

espaço etc. 

Todas essas são questões cruciais e permanecem à margem das 

discussões legislativas no Brasil, sem as quais, dificilmente, poder-se-á falar em 

tributação na internet.  

Muito embora existam comissões de estudo debatendo o tema, como é o 

caso da Comissão Técnica Permanente do CONFAZ, que formou grupo específico 

para debater o comércio eletrônico, além de um grupo de trabalho do comércio 

eletrônico criado no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC, o 

consenso em torno do assunto é extremamente difícil, inclusive entre os Estados. 

Todavia, como bem explanado no art. 4º da Lei de Introdução ao Código 

Civil brasileiro “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Assim sendo, não é devido à inexistência de legislação específica sobre o 

comércio eletrônico que este deixará de ser regulado e de sofrer tributação pelo 

Estado.  



 
 

Ademais, de modo mais específico para o caso em comento, o Código 

Tributário Nacional – CTN em sua Seção II, capítulo IV, expõe o modo em que deve 

ser interpretada e integrada a legislação tributária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Interpretação e Integração da legislação tributária 

 

Para o Direito, interpretação e integração, não são termos sinônimos.  

Na primeira, o intérprete visa estabelecer premissas para o processo de 

aplicação da norma com recursos presentes dentro do sentido possível do texto.  

Assim, não é possível confundir o texto com a norma. Ele, claro ou 

ambíguo, deve ser interpretado para que dele se extrai o seu exato conteúdo, que é 

a norma. 

Buscando extrair o preciso conteúdo e alcance desta, a doutrina propõe 

diversos critérios interpretativos, que são, por exemplo, métodos, elementos e 

técnicas que observam a norma sobre diferentes prismas.   

Já na integração, o operador do direito se vale de argumentos de ordem 

lógica, como, por exemplo, a analogia, sob uma perspectiva que está fora da 

possibilidade expressa no texto da norma. 

Desta feita, na aplicação da legislação tributária, quando, por via de 

interpretação, não se consegue encontrar uma solução normativa para uma dada 

hipótese concreta, surge a possibilidade da integração. 

Assim, enquanto a interpretação permite ao operador do Direito aplicar os 

preceitos legais expressos aos fatos concretos, a integração diz respeito ao 

preenchimento de lacunas existentes na legislação. 

Ademais, a doutrina majoritária entende que, vendo as normas de 

maneira estática, serão observadas lacunas, contudo, em sua dinâmica, as regras 

de integração irão garantir a plenitude do ordenamento jurídico. 

Então, sempre que a legislação tributária se apresentar omissa, a 

autoridade competente se utilizará, sucessivamente, da analogia, dos princípios 

gerais de direito tributário, dos princípios gerais de direito público e da equidade. 

Deste modo, cumpre observar o que vem expresso no CTN a respeito do 

assunto: 

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste 
Capítulo. 



 
 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente 
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem 
indicada: 

I - a analogia; 

II - os princípios gerais de direito tributário; 

III - os princípios gerais de direito público; 

IV - a equidade. 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não 
previsto em lei. 

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento de tributo devido. 

Em relação à interpretação, cumpre observar, ainda, que o CTN possui 

poucas regras específicas, devendo ser aplicadas as regras estudadas pela 

hermenêutica jurídica, contudo, sendo o Direito uno, as regras de interpretação 

devem, tão somente, por óbvio, sofrer as adaptações necessárias.  

Ademais, é de suma importância observar as restrições previstas nos 

seguintes artigos do mencionado código: 

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

II - outorga de isenção; 

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 
quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 
extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

Assim sendo, as regras tributárias referentes à suspensão ou exclusão do 

crédito tributário, à outorga de isenção e à dispensa do cumprimento de obrigações 

tributárias acessórias se enquadram no princípio da hermenêutica em que as 

exceções devem ser interpretadas estritamente, sem a possibilidade de utilização de 

restrições e, principalmente, de ampliações ou analogias. 

O motivo de tal fato é que, caso fossem permitidas interpretações 

extensivas e utilização de analogias para a pesquisa e alcance das exceções, estas 

tenderiam a suplantar a regra, ocorrendo, então, uma subversão da ordem. 



 
 

Por fim, em relação à interpretação benigna em matéria de infrações, 

ocorre, mais uma vez, a influência do direito penal no direito tributário penal, que se 

refere à definição das infrações administrativo-tributárias e suas respectivas 

punições na esfera administrativa. 

 Aqui, trata-se do princípio no qual, em caso de dúvida, deve-se adotar a 

interpretação mais favorável à pessoa acusada do cometimento de uma infração, 

chamado de indubio pro reo. 

 

4.1 Analogia 

 

A primeira técnica de integração prevista pelo CTN é a analogia. 

Consiste em aplicar uma norma jurídica existente a um caso não previsto 

em lei, mas, essencialmente, semelhante ao previsto. 

Desta forma, não abrange, explicitamente, o caso concreto a ser 

resolvido, mas, já que este é semelhante à hipótese legal, pode desfrutar da mesma 

solução normativa prevista para aquele. 

Ressalte-se que a analogia não pode ser confundida com a interpretação 

extensiva. Nesta, o intérprete percebe que o legislador, ao redigir o texto, disse 

menos do que intentava, de forma a ser necessária uma ampliação do conteúdo 

aparente da norma, abarcando situações não previstas explicitamente. 

Já na analogia, a situação a ser resolvida está, indiscutivelmente, fora do 

alcance da norma, pois o legislador não imaginou a situação fática ao redigir a 

norma, mas, tendo em vista o fato deste se assemelhar à expressamente prevista, 

acaba por compartilhar com esta a mesma solução. 

Assim sendo, tem como fundamento o princípio da analogia, pois, aos 

casos semelhantes, devem-se aplicar soluções análogas. 

Por fim, no tocante à analogia, necessário se faz que se observe o 

previsto no § 1º, art. 108 do CTN: “o emprego da analogia não poderá resultar na 

exigência de tributo não previsto em lei”. 

Ora, outro não poderia ser o entendimento, pois, caso contrário, haveria 

afronta ao princípio da legalidade previsto, art. 150, I da Constituição Federal: “art. 



 
 

150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar 

tributo sem lei que o estabeleça”. 

 

4.2 Princípios gerais do direito tributário 

 

Caso não seja preenchida a lacuna por meio da analogia, deve a 

autoridade responsável pela aplicação da legislação tributária buscar a solução nos 

princípios gerais do direito tributário. 

Mencionados princípios referem-se aos específicos para este ramo, ou 

seja, o da anterioridade, da noventena, isonomia, capacidade contributiva, não – 

confisco, liberdade de tráfego, entre outros. 

A maioria deles vêm previsto nos art. 150  e 151 da Constituição Federal, 

que assim se expressa: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;  

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de  

 



 
 

 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 
148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica 
aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à 
fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.  

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam 
ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos 
privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou 
tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de 
pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as 
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam 
esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 
serviços. 

§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão 
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.  

§ 7.º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo 
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador 
presumido.  

Art. 151. É vedado à União: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 
implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal 
ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos 
fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-
econômico entre as diferentes regiões do País; 

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos 
respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas 
obrigações e para seus agentes; 

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios. 

 

 

 



 
 

4.3 Princípios gerais do direito público 

 

Superada a possibilidade de suprimento da lacuna normativa pelas 

técnicas integrativas infra expostas, deverá partir-se para a utilização dos princípios 

gerais do direito público. 

Estes são princípios que, por vezes, têm sua importância ampliada para 

algum desses ramos, mas que, tendo em vista a unicidade do direito, podem ser 

úteis na solução de uma lacuna normativa em quaisquer deles. 

Pode-se citar, como exemplos, a indisponibilidade do interesse público, a 

supremacia do interesse público sobre o privado, a segurança jurídica, a unidade de 

jurisdição, a ampla defesa, contraditório, liberdade de exercício de ofício, trabalho ou 

profissão, entre outros. 

Cumpre observar, ainda, que, conforme previsto no art. 109 do CTN, em 

relação aos princípios gerais de direito privado, estes poderão ser utilizados na 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e 

formas, mas não para definição dos efeitos tributários “art. 109. Os princípios gerais 

de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 

de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos 

efeitos tributários.” 

Ademais, expõe o artigo subseqüente que a lei tributária não pode, de 

modo algum, alterar o conteúdo, a definição e o alcance de institutos, conceitos e 

formas de direito privado, utilizados, de modo implícito ou explícito, pela Constituição 

Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal ou dos Municípios, com o fito de definir ou limitar competências tributárias. 

 

4.4 Equidade 

 

Se nenhuma das técnicas já expostas solucionar um litígio, o operador do 

direito tributário deverá utilizar a equidade, procurando dar uma solução mais justa 

para o fato que lhe é apresentado. 



 
 

A equidade trata-se de uma humanização do direito positivo, que traz, 

para a autoridade responsável, um amplo grau de discricionariedade no 

preenchimento da lacuna, adequando as especificidades do caso concreto ao 

ordenamento jurídico. 

Por fim, cumpre observar que o emprego da equidade não poderá resultar 

na dispensa do pagamento de tributo devido, consoante disposição inserta no § 2º, 

art. 109 do CTN, pautada no princípio da legalidade. 

Deste modo, caso a lei fiscal não preveja a incidência tributária sobre 

determinado fato, a Administração Pública não pode, diante de considerações sobre 

o que julgar justo em um caso concreto, deixar de cobrá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 Regras gerais sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços 

 

Os impostos são os tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte, conforme preceitua o art. 16 do Código Tributário Nacional.  

Desta feita, consistem em tributos não-vinculados, já que são devidos 

pelo contribuinte independente de qualquer contraprestação por parte do Estado e 

destinam-se a atender as despesas gerais da administração pública. 

Conforme exposto no art. 155, II, da Carta Magna brasileira, os Estados e 

o Distrito Federal receberam a competência para instituírem, além de outros tributos, 

o ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 

Art.155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

.......................................................................................................................... 

II- operações relativas á 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; 

A constituição brasileira de 1969 já tratava sobre um imposto sobre 

circulação de mercadorias, estabelecendo sua competência aos Estados e ao 

Distrito Federal.  

Com o passar do tempo, citado imposto teve novos regulamentos, como o 

Decreto-Lei Nº 406/68, modificado sucessivamente pelo Decreto-Lei Nº 834/69 e 

pela Lei Complementar Nº 56/87, que trata da incidência do ICMS sobre 

mercadorias fornecidas com prestação de serviços tributados pelo ISS – Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios.  

Tem-se, ainda, a Lei Complementar Nº 24/75, que regulou a forma como, 

mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, são concedidos e revogados 

isenções, incentivos e benefícios fiscais, e a Lei Complementar Nº 65/91, que definiu 

produtos semi-elaborados. 

É de suma importância observar, neste contexto, o que vem exposto no 

Ato de Disposição Transitórias da Constituição de 1988, onde foi estabelecido que, 



 
 

caso no prazo de sessenta dias, a contar de sua promulgação, não fosse editada a 

lei complementar necessária à instituição do ICMS, ou seja, a lei complementar 

referida no art. 146, III, da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal, por 

meio de convênio celebrado nos termos do exposto na Lei Complementar nº 24, de 

7/1/1975, regulariam a matéria.  

Desta feita, o constituinte federal substituiu a lei complementar pelo 

convênio interestadual, para o fim específico de viabilizar a instituição do citado 

imposto. 

Por fim, adveio a Lei Complementar Nº 87/96, que buscou atender ao 

disposto constitucionalmente, estabelecendo normas gerais sobre o ICMS, em 

substituição aos convênios interestaduais. Ela ficou conhecida como Lei Kandir, em 

homenagem ao seu autor, o deputado Antônio Kandir de São Paulo. 

Cumpre salientar que citada norma é geral, devendo ser aplicada a todos 

os Estados e Distrito Federal. 

Ressalte-se ser induvidoso que o fato gerador do ICMS é descrito na lei 

do Estado, ou do Distrito Federal, que o instituiu. 

O que vem estabelecido na Constituição Federal e na citada lei 

complementar consiste no limite que não pode ser ultrapassado pelo legislador 

ordinário competente para sua instituição. 

Feita as devidas considerações, convém observar que, de todas as 

normas tributárias acima relacionadas, nenhuma delas abrange o contexto do 

comércio eletrônico, haja vista que todas trabalham com o conceito tradicional do 

comércio, mercadoria, estabelecimento etc. 

Conceitos estes que necessitam de revisão para que possam abranger o 

novo tempo virtual, sem maiores controvérsias. 

 

5.1 Fato Gerador 

 

O fato gerador de um imposto constitui na ocorrência fática da hipótese 

prescrita legalmente. Sendo a advento deste fato que dará origem à obrigação 



 
 

tributária, devendo, então, o Estado, a partir de tal fato, exigir do sujeito passivo o 

pagamento do imposto. 

O fato gerador do ICMS deve vir prescrito na lei estadual que o instituir, 

observando, obviamente, o descrito na LC nº 87/96. 

De modo genérico, referida lei expressa ser citado requisito as operações 

relativas à circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transportes de 

natureza não estritamente municipais, por prestadores, comerciantes, produtores, 

extratores e industriais. 

Neste sentido, cumpre observar o que expressa o art. 2º de mencionada 

lei: 

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; 

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 
qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

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; 

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 
compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 
imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 
complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto 
estadual. 

§ 1º O imposto incide também: 

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por 
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do 
imposto, qualquer que seja a sua finalidade;  

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado 
no exterior; 

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, 
inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e 
de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à 
industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o 
imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. 

Cumpre observar que, quando o legislador estabelece que o ICMS deve 

incidir sobre operação relativa à circulação de mercadoria, significa aquelas em que 

haja a transferência de domínio, haja mudança do titular.  



 
 

Logo, o ICMS só poderá incidir quando um comerciante, um industrial ou 

um produtor realizar um negócio jurídico que tem o fito de transferir a titularidade de 

uma mercadoria. 

Ressalte-se que vem expresso na LC nº 87/96 que o lapso temporal em 

que ocorre o fato gerador do ICMS diz respeito ao momento da saída da mercadoria 

do estabelecimento do contribuinte.  

Contudo, como bem já explanado acima, para que referido ato gere a 

obrigação tributária, citada saída deverá representar uma operação de circulação de 

mercadoria e, conseqüentemente, a sua mudança de titularidade. 

 

5.2 Base de Cálculo 

 

A base de cálculo consiste no apoio para a medição do fato gerador da 

obrigação tributária. Sendo sempre mensurável e estabelecida de acordo com os 

critérios legais.  

No caso do ICMS, pode ser definida como o valor da operação mercantil 

realizada, o valor decorrente da saída da mercadoria, ou da prestação do serviço 

para fins de cálculo do imposto.  

Neste sentido, cumpre observar o que expressa a LC 87/96: 

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: 

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, 
o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído; 

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo 
somatório das parcelas seguintes: 

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto 
tributário ou pelo substituído intermediário; 

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos 
cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço; 

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou 
prestações subseqüentes. 

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou 
prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou 
prestações será pago pelo responsável, quando: 

I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;  

II - da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não 
tributada; 



 
 

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato 
determinante do pagamento do imposto. 

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, 
único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de 
cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o referido preço por 
ele estabelecido. 

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou 
importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. 

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será 
estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado 
considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou 
através de informações e outros elementos fornecidos por entidades 
representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada 
dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos 
em lei. 

Hugo de Brito Machado ensina que a base de cálculo do ICMS consiste 

no valor operacional realizado e não no preço anunciado ou que conste tabelado.  

Assim, não devendo ser confundido com o valor exato da mercadoria, 

embora, em alguns casos, seja de fato o próprio valor da base de cálculo.  

Caso inexista a indicação do valor da operação, ou, sendo indeterminado 

o preço do serviço, a base de cálculo deverá ser, respectivamente, “(a) o preço 

corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista no local da 

operação, ou na região, se inexistente o primeiro, e (b) o valor corrente do serviço no 

local da prestação”9. 

 

5.3 Sujeito Passivo 

 

A sujeição passiva consiste no aspecto pessoal da hipótese de incidência 

tributária e estabelece a pessoa que se acha no dever de arcar com o ônus do 

pagamento do imposto. Ela, assim como os demais requisitos, deverá ter previsão 

legal. 

No tocante ao ICMS, é o comerciante, o industrial ou o produtor que 

realizar operação de circulação, incluindo-se o importador, pessoa física ou jurídica. 

Desde que realizem operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de 

serviços de transporte e comunicação.  

                                      
9 MACHADO, Hugo de Brito, op. cit., 2007, p. 304. 



 
 

O sujeito passivo poderá ser pessoa jurídica ou física.  

Esta, contudo, somente quando praticar operações mercantis 

propriamente ditas, com habitualidade ou em volume que se pressuponha atividade 

típica comercial. 

Na verdade, se a habitualidade e o volume estiverem caracterizados, há, 

neste caso, uma atividade comercial irregular, mas sujeita à tributação.  

Oportuno se faz ressaltar o que expressa a LC 87/96 a respeito do 

assunto: 

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 
habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 
circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 
as prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 
mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: 

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua 
finalidade; 

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior; 

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou 
abandonados; 

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 
petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não 
destinados à comercialização ou à industrialização.  

Quanto à capacidade passiva, ela independe da capacidade civil das 

pessoas naturais, ou de estar ou não constituída a empresa, de estar ou não 

habilitada à prática da atividade mercantil, industrial ou produtora, ou do resultado 

obtido com o negócio jurídico.  

Basta que se configure uma unidade econômica ou profissional para se 

caracterizar a sujeição passiva.  

Cumpre observar que o imposto devido pelo sujeito passivo pertence ao 

ente federativo onde a operação se realizou, mesmo que o destinatário esteja 

localizado em outra unidade federativa.  

Tal fato é fruto do aspecto espacial da hipótese de incidência do ICMS, 

que deve coincidir com os limites geográficos do sujeito ativo.  

 



 
 

5.4 Mercadoria 

 

Sobre o conceito de mercadoria para fins de incidência do ICMS, é de 

suma importância observar a lição de Roque Antonio Carrazza:  

Não é qualquer bem móvel que é mercadoria, mas só aquele que se 
submete à mercancia. Podemos, pois, dizer que toda mercadoria é bem 
móvel, mas nem todo bem móvel é mercadoria. Só o bem móvel que se 
destina à prática de operações mercantis é que assume a qualidade de 
mercadoria.10 

Logo, como supra mencionado, apesar de, para o autor, ser necessário 

que o bem seja móvel para que haja a mercadoria, a essência do termo é a sua 

destinação, já que para ser mercadoria, aquela deve ter destinação comercial.  

Convém observar que, na análise de Marco Aurélio Grecco11, em sentido 

corrente, o termo mercadoria pode ser identificado sob três aspectos.  

O primeiro em função da natureza de determinados objetos, identificando-

se as qualidades de certas coisas (móvel, corpórea, tangível etc.), insuficiente para 

apontar o enquadramento da natureza do software e de outros bens informáticos. 

Em um segundo sentido, entende o autor que mercadoria pode ser 

considerada como todo bem negociado por um comerciante, fruto da atividade 

comercial, abrangendo, assim, os bens corpóreos e incorpóreos. 

Finalmente, mercadoria pode significar tudo aquilo que estiver à 

disposição em um determinado mercado, sentido em que pode ser considerado 

mercadoria até os imóveis, índices, cotações, etc. 

Afirma o autor, ainda, que a Constituição Federal retirou do conceito de 

mercadoria determinados bens, de modo que neles não deve incidir o ICMS. 

Como exemplos têm-se os imóveis, que sobre a sua transmissão incide 

imposto próprio, assim como as operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a 

títulos e valores mobiliários, que devem ser tributados pelo Imposto sobre 

Operações Financeiras. 

                                      
10 Carrazza, Roque Antonio. ICMS. 7ª ed. Malheiros: São Paulo, 2001, p. 39 

11 Grecco, Marco Aurélio. Internet e Direito. 2 ed. São Paulo: Dialética, 2000. 



 
 

Assim, para este autor, na adoção de qualquer dessas posições, pode-se 

observar a existência da mercadoria. 

Ora, o conceito de mercadoria deve ser retirado do Direito Privado, onde 

se observa ser fundamental a presença da mercancia. Sendo este o sentido mais 

corrente e adequado para o termo, ou seja, é “aquilo que é objeto de compra ou 

venda” ou “aquilo que se comprou e que se expõe à venda”.12 

Ainda aqui, convém trazer a conceituação de Ivo Teixeira Gico Júnior: 

Mercadoria é coisa objeto da atividade de mercancia. Se é comercializado, 
é mercadoria. Se uma barra de ouro é enterrada e nunca é colocada no 
mercado, ou seja, nunca foi ofertada ou atuou como elemento de uma 
relação de troca ou outro ato mercantil, jamais poderá ser considerada uma 
mercadoria, pois nunca lhe foi atribuído tal valor. A mercadoria não é uma 
qualidade inerente ao ente, mas atribuída a ele pelo interesse humano. Não 
existe uma definição ontológica de mercadoria, mas apenas teleológica. O 
problema se põe em se determinar o que seja coisa hoje em dia.13 

Tal pensamento encontra-se de acordo com o exposto no artigo 191 do 

Código Comercial, ou seja, mercadoria abrange tanto os bens corpóreos, tangíveis, 

como bens incorpóreos, compreendidos como aqueles criados pelo Direito, 

englobando, assim, todos os bens concebidos pela doutrina tradicional, desde que 

presente a mercancia, ou seja, a finalidade de comercializá-la. 

É, também, neste sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido o conceito de mercadoria para fins de ICMS, senão vejamos:  

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. 
ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO. 
REMESSA DA ENERGIA DA USINA HIDRELÉTRICA PARA O 
DISTRIBUIDOR DE ENERGIA, AMBOS ESTABELECIMENTOS DE 
PROPRIEDADE DA CEMIG. CIRCULAÇÃO ECONÔMICA DA 
MERCADORIA. INOCORRÊNCIA. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS. 

1. Valor adicionado do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
Municípios. 

......................................................................................................................... 

5. In casu, contudo, não se vislumbra a ocorrência de fato imponível da 
tributação pelo ICMS, sobre o qual recaia a imunidade dantes mencionada. 
Isto porque, a jurisprudência cristalizada no âmbito do STJ é no sentido de 

                                      
12 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa <http://www.uol.com.br/michaelis> Acesso em 
12 de maio de 2009. 
13 GICO JUNIOR, Ivo Teixeira. Novas Formas de comércio internacional. O comércio eletrônico. Desafios ao direito tributário e econômico. Jus 
Navegandi, Teresina, ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponível em 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3122> Acesso em: 05 de abril de 2009. 

 



 
 

que "não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de 
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" 
(Súmula 166). 

6. É cediço na Corte que a configuração da hipótese de incidência do ICMS 
reclama a ocorrência de ato de mercancia, vale dizer, a venda da 
mercadoria (AgRg no REsp 601140/MG, Relatora Ministra Denise Arruda, 
Primeira Turma, DJ de 10.04.2006; AgRg no Ag 642229/MG, desta relatoria, 
Primeira Turma, DJ de 26.09.2005; e REsp 659569/RS, Relator Ministro 
Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 09.05.2005).  

7. Deveras, a energia elétrica gerada pela Usina Hidrelétrica situada em São 
Simão - GO, de propriedade da CEMIG, foi remetida para o estabelecimento 
da citada companhia energética (sede), localizado em Minas Gerais, no qual 
restou comercializada. A remessa da energia elétrica se deu no âmbito de 
uma mesma empresa, inexistindo a transferência de titularidade do bem, 
vale dizer, a venda da mercadoria. 

8. A mera saída física da mercadoria do estabelecimento produtor para o 
estabelecimento distribuidor não configura operação tributável pelo ICMS, 
cujo fato imponível demanda a circulação econômica do bem, razão pela 
qual não pode ser computada para o cálculo do valor adicionado de 
participação do Município na arrecadação da exação pelo Estado Membro. 

9. Destarte, não se trata de operação imune, mas, sim, de hipótese fática 
que refoge da regra-matriz de incidência do ICMS sobre energia elétrica: ". 
tal tributação, em face das peculiaridades que cercam o fornecimento de 
energia elétrica, só é juridicamente possível no momento em que a energia 
elétrica, por força de relação contratual, sai do estabelecimento do 
fornecedor, sendo consumida" (Roque Antônio Carraza, in ICMS, 10ª Ed., 
Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 215).  

10 Precedente do STJ que versou sobre questão idêntica: RMS 9704/GO, 
Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 
11.09.2000. 

11. Recurso ordinário desprovido14 

 

ICMS. VALOR ADICIONADO. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO. SÚMULA 
N.º 166/STJ. 

I - Dispõe a Súmula n.º 166 desta Corte que “não constitui fato gerador do 
ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 
estabelecimento do mesmo contribuinte”. O acórdão recorrido está em 
harmonia com a orientação firmada na jurisprudência deste Tribunal, 
valendo destacar o trecho em que se evidencia que “a saída de energia 
elétrica do estabelecimento produtor (usina de São Simão) para o 
distribuidor (CEMIG) não configura operação de circulação de mercadoria, 
em sentido técnico jurídico, pois trata-se de simples deslocamento físico de 
mercadoria, não ocorrendo, de conseqüência, operação mercantil” (fl. 335). 
Tem-se que a mera saída física da mercadoria do estabelecimento produtor 
para o estabelecimento distribuidor não é hipótese de incidência do ICMS, 
cujo fato gerador pressupõe a circulação econômica do bem, razão pela 
qual não pode ser computada para o cálculo do valor adicionado de 
participação do Município na arrecadação da exação pelo Estado Membro. 
Precedentes: RMS n.º 19.010/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/11/2006, 
p. 213; RMS n.º 18.191/GO, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 
31/8/2006, p. 196; RMS n.º 9.704/GO, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA 
MARTINS, DJ de 11/9/2000, p. 146. 

                                      
14 STJ, Processo: 19010, Classe: ROMS, UF: GO, Relator: MIN. LUIZ FUX 



 
 

II - A configuração da hipótese de incidência do ICMS reclama a ocorrência 
de ato de mercancia, vale dizer, a venda da mercadoria (AgRg no REsp n.º 
601.140/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 10.04.2006; AgRg no Ag 
n.º 642.229/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 26.09.2005; REsp n.º 
659.569/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 09.05.2005), fato que, 
segundo o suporte fático delineado no acórdão recorrido, não ocorre no 
caso concreto. 

III - Agravo regimental improvido.15 

 

5.5 Serviços  

 

A conceituação de serviços é baseada no critério de causalidade, 

elemento relevante e definidor da noção de atividade realizada, que pelos seus 

aspectos, características, qualidades e outros, definiam-se a sua valoração. Assim, 

para cada atividade corresponde uma certa remuneração. 

Dentro desta seara, pode-se conceituar serviços como um tipo de 

atividade representativa de determinado esforço humano exercido por alguém. 

Hodiernamente, mostra-se que a atividade não é mais o único elemento 

relevante para definir os valores das negociações realizadas, pois o valor não está 

mais apenas na atividade do prestador, mas na utilidade obtida pelo cliente. 

 

5.6 O Princípio da não-cumulatividade 

 

O princípio da não-cumulatividade foi adotado no Brasil com a Emenda 18 

à Constituição de 1946.  

Importado da Europa, surgiu na França, em 1954. Não como substituto de 

um imposto sobre vendas mercantis, mas no lugar de um imposto sobre a produção, 

equivalente ao nosso IPI, antes denominado imposto de consumo.  

Resultou de um estudo, iniciado quase duas décadas antes, em 1936, 

para aperfeiçoamento da imperfeita tributação sobre o consumo.  

O princípio da não-cumulatividade continuou mantido quando da criação 

do atual ICMS pela Carta Magna de 1988.  

Desta forma, consiste em, para efeito de apuração do tributo devido, 

deduzir-se do imposto incidente sobre a saída de mercadorias o imposto já cobrado 

                                      
15 STJ, Processo: 933890, Classe: RESP, UF: GO, Relator: MIN. FRANCISCO FALCÃO 



 
 

nas operações anteriores relativamente à circulação daquelas mesmas mercadorias 

ou às matérias-primas necessárias à sua industrialização. 

O contribuinte de direito do imposto não suporta sua carga tributária, 

assim, é através do princípio da não-cumulatividade que repassa este ônus ao 

consumidor final, contribuinte de fato. 

A não-cumulatividade consiste, então, em simples não reincidência de um 

tributo sobre a mesma base de cálculo 

Assim, o ICMS, diferentemente do seu antecessor, o ICM, faz-se incidir 

sobre as operações de circulação de mercadorias e de prestação de serviços de 

telecomunicações e transportes, não estritamente municipais, sendo qualificado por 

relações jurídicas entre sujeitos econômicos, quer sejam pessoas físicas ou 

jurídicas. 

Surge, então, o ICMS da necessidade de um imposto não-cumulativo, 

que, incidindo somente sobre o valor agregado a cada etapa da produção, tem como 

corolário evitar o processo de inflação e de verticalização da economia, próprios dos 

impostos cumulativos anteriores à Emenda no 18/65. 

Tem-se, pois, a não-cumulatividade como elemento próprio e inafastável 

desse tributo incidente sobre o consumo, de forma a possibilitar a arrecadação 

tributária sem afetar as relações comerciais existentes na sociedade. 

Mencionado princípio tem base constitucional: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

I - (...) 

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; 

§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 

Desta forma, da norma constitucional acima exposta, podemos notar que 

o legislador constitucional foi exaustivo e minucioso ao disciplinar o ICMS, 

determinando sua competência, fixando o fato gerador e estabelecendo a regra da 

não-cumulatividade, e, desde já, as exceções a esta regra. 



 
 

Assim, a regra constitucional da não-cumulatividade, como não poderia 

deixar de ser, somente encontra limitação no próprio texto constitucional, expressa 

em seu art. 155, §2º, II, a e b: 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:  

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços 
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 
pelo Distrito Federal; 

II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da 
legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores; 

Dessas disposições constitucionais duas conclusões podem ser extraídas: 

a primeira, de que o imposto a ser compensado é apenas aquele que diz respeito às 

entradas de mercadorias que, como tal, seguirão sendo objeto de circulação, vale 

dizer, sairão do estabelecimento no qual entraram. 

A outra, a de que as opções interpretativas podem ser validamente 

resolvidas pelo legislador complementar. 

Ademais, a não-cumulatividade pode ser vista como princípio e também 

como técnica. 

É um princípio, quando enunciada de forma genérica, como está na 

Constituição, em dispositivo a dizer que o imposto “será não cumulativo, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo 

mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”.  

Em tal enunciado, não se estabelece exaustivamente o modo pelo qual 

será efetivada a não-cumulatividade.  

Não se estabelece a técnica e, sendo desta forma, tem-se, tão somente,  

o princípio. 

A técnica da não-cumulatividade, a seu turno, é o modo pelo qual se 

realiza o princípio, é maneira ou habilidade especial de executar algo. 

Assim, consiste no modo pelo qual se executa, ou se efetiva o princípio.  



 
 

Para bem se entender a diferença entre o princípio e a técnica pode-se 

fazer uma analogia à distinção que os processualistas fazem entre processo e 

procedimento.  

O primeiro é o conjunto de atos tendentes a um determinado fim. O 

segundo, o modo pelo qual tais atos são praticados e se relacionam para compor o 

processo. 

Portanto, a técnica é que define o regime jurídico do princípio da não-

cumulatividade do imposto, regime este que se define em duas espécies, a saber, o 

regime do crédito financeiro e o regime do crédito físico, ou ainda por uma terceira 

espécie, na qual são albergados elementos de um e do outro daqueles dois regimes 

jurídicos. 

Cumpre observar que o ICMS deve, necessariamente, sujeitar-se ao 

princípio da não-cumulatividade, que, tendo sido considerado, pela Constituição, um 

dos traços característicos deste tributo, não pode ter seu alcance nem diminuído 

nem, muito menos, anulado por normas infraconstitucionais, salvo nos casos já 

mencionados. 

Ressalte-se, ainda, que, como corolário direto do princípio em comento, 

há a busca para se evitar o efeito cascata do imposto, comum nas contribuições 

atuais e no antigo imposto sobre vendas e consignações. 

Deste modo, não há diretamente um aumento da carga tributária sobre 

determinado produto ou serviço. 

Em outras palavras, seria dizer tratar-se de uma alusão a prestações de 

serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal, tendo em vista 

que o débito sofrido nas aquisições anteriores será utilizado para compensar os 

débitos das operações ou prestações posteriores. 

Deste modo, tal princípio está todo voltado contra os Estados e o Distrito 

Federal, porquanto a incidência do ICMS em cada operação ou prestação determina 

o surgimento de uma relação de crédito, em favor dos contribuintes. 

Ademais, a origem dos créditos não precisa ser da mesma mercadoria.  

Basta que apenas existam os créditos provenientes de operações ou 

prestações anteriores. 



 
 

O primado da não-cumulatividade, concretizado, em relação ao ICMS, na 

confrontação de débitos e créditos fiscais, visa a evitar a tributação 'em cascata', 

vale dizer, que as incidências integrais e sucessivas, nas entradas e saídas, se 

agreguem ao preço significando imposto sobre imposto.  

Assim, considera o ciclo econômico de produção e circulação como um 

todo e visa distribuir, igualitariamente, a carga tributária, de modo que cada 

contribuinte suporte apenas o quantum do tributo correspondente ao valor que 

agregou à mercadoria. 

Efetiva-se a não-cumulatividade no momento da apuração do valor do 

imposto a ser pago.  

As entradas de mercadorias e os recebimentos de serviços tributados, de 

um lado, a ensejarem crédito. De outro, as saídas de mercadorias e as prestações 

de serviços tributadas a ensejarem débito.  

Assim, opera-se a compensação entre os créditos e os débitos, 

recolhendo-se para o período seguinte o saldo credor que porventura existir. 

Evidentemente não se trata de compensação no sentido de forma de 

extinção de obrigações, porque a rigor não se tem, antes da apuração periódica, um 

débito, nem se pode dizer que existe um crédito relativo a entradas. 

Assim, o princípio da não-cumulatividade não vincula os créditos relativos 

a etapas anteriores  aos débitos gerados por operações ou serviços da mesma 

natureza.  

Pode-se, assim, por exemplo, utilizar créditos de ICMS provenientes do 

imposto incidente sobre o serviço de transporte intermunicipal para compensar, no 

todo ou em parte, o tributo devido pela operação mercantil posteriormente realizada.  

Por fim, saliente-se que um dos grandes problemas que se tem de 

enfrentar na realização do princípio da não-cumulatividade diz respeito ao 

tratamento das situações em que os fatos tributáveis estão relacionados com a não 

incidência pura e simples do imposto, as imunidades e as isenções, interpostas nas 

operações das quais decorre circulação econômica dos bens, e nas prestações de 

serviços a esta relacionada. 

 



 
 

6 Algumas considerações constitucionais sobre o ICMS 

 

Afora os dispositivos constitucionais outrora mencionados, estes, também, 

devem ser observados. 

O § 2º do art. 155, ainda, assim se refere ao ICMS: 

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:  

I – (...) 

II – (...) 

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e 
dos serviços; 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República 
ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, 
interestaduais e de exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante 
resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de 
seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito 
específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de 
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não 
poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais; 

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: 

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do 
imposto; 

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; 

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da 
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna e a interestadual; 

IX - incidirá também: 

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa 
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, 
qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no 
exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o 
estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço;  

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas 
com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre 
serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e 



 
 

o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e 
prestações anteriores;  

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia 
elétrica; 

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º; 

d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; 

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto 
sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre 
contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à 
comercialização, configure fato gerador dos dois impostos; 

XII - cabe à lei complementar: 

a) definir seus contribuintes; 

b) dispor sobre substituição tributária; 

c) disciplinar o regime de compensação do imposto; 

d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento 
responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e 
das prestações de serviços; 

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, 
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a" 

f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para 
outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
revogados. 

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá 
uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se 
aplicará o disposto no inciso X, b;  

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, 
também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.  

A lei complementar mencionada no presente inciso diz respeito Lei 

Complementar Nº 87/96, que buscou atender a este dispositivo, estabelecendo 

normas gerais sobre o ICMS, em substituição aos convênios interestaduais.  

Ademais, o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional atribui 

exclusividade ao ICMS para incidir sobre operações alusivas a energia elétrica, 

assim se expressando: 

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo 
e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações 
relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 
petróleo, combustíveis e minerais do País.  

Assim, feitas as considerações gerais sobre o caso em epígrafe, passa-se 

para sua análise específica. 

 



 
 

7 A incidência do ICMS na venda de software standart por meio do 

comércio eletrônico 

 

Preliminarmente, cumpre observar que a venda do software standart por 

meio do comércio eletrônico pode ocorrer de forma direta ou indireta. O primeiro 

consiste naquele onde ele é comprado, remetido e recebido, integralmente, por meio 

da web, sendo a sua transmissão ocorrida via download. 

 O segundo, é aquele que, apesar de os atos negociais de venda do 

software ocorrerem com o intermédio da internet, a distribuição ou a entrega deste 

são ultimadas por vias convencionais, por exemplo, quando o compra por meio 

eletrônico, mas este é remetido para a residência do comprador através do serviços 

postais, usando como meio algum suporte físico para transmissão do software, como 

no caso de cd-room. 

Feitas as devidas considerações, cumpre salientar que o conceito de 

programa de computador, como outrora mencionado, vem expresso no artigo 1.º da 

Lei 9.610, que assim o definiu: 

Art. 1.º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado 
de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico 
de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de 
tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos 
periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar 
de modo e para fins determinados. 

Observa-se que a legislação brasileira vigente considera obras 

intelectuais as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 

qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro e, 

entre elas, inclui os programas de computador, como bem vem explanado no art. 7º, 

XII, da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Assim sendo, a definição legal de obras intelectuais não foge ao 

pensamento anteriormente exposto sobre programa de computador, uma vez que a 

atividade intelectual e criativa do homem não pode ser confundida com as coisas 

que a materializam. 

A criação intelectual é, pois, um bem intangível, imaterial por excelência, 

mas que exige um suporte físico para se tornar perceptível, tal como um livro, uma 

partitura, um disquete ou cd-room.  



 
 

Assim, no caso do software, ele se torna perceptível quando se integra a 

parte hardware de um computador, mas pode ser veiculado através de 

equipamentos informáticos, como o cd, dvd e pen-drive, ou por meio de download 

pela internet. 

Desta feita, como supra explanado, a doutrina majoritária considera como 

critério definidor do conceito de mercadoria a característica de estar o bem 

relacionado a uma relação de compra e venda, e como critério meramente acessório 

o fato de este ser ou não bem corpóreo.  

Bem, seguindo-se esta corrente, o software, negociado como mercadoria, 

por ser relacionado com a compra e venda, dentro dos critérios antes fixados, pode 

ser considerado como mercadoria para efeitos de tributação do ICMS, 

independentemente de ser veiculado por meio do comércio convencional ou do 

eletrônico. 

Neste sentido, cumpre observar as posições adotadas pelo Supremo 

Tribunal Federal, em relação à matéria.  

Em Recurso Extraordinário, a Suprema Corte entendeu que as normas 

pertinentes ao ICMS poderiam onerar qualquer negócio jurídico que tivesse 

consistência econômica e, por objeto, a transferência de mercadorias entre 

comerciantes, industriais e produtores, independente de caracterizar-se o negócio 

como compra e venda mercantil, ou como mercadoria. 

No mesmo sentido, pode-se observar o posicionamento do STJ no 

seguinte julgado, de 1995: 

TRIBUTARIO. ICMS. BANCO DO NORDESTE S.A. BENS DO ATIVO FIXO. 
ALIENAÇÃO EVENTUAL. ATO DE COMERCIO. DESCARACTERIZAÇÃO. 
RECOLHIMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO. CIRCULAÇÃO DE BENS 
ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INOCORRENCIA. 
INAPLICABILIDADE DA PORTARIA CAT 24, DE 1990. INDEVIDO 
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. 

I   - Ao vender bens integrantes do seu ativo fixo (processador e console 
ibm), o Banco do Nordeste, estabelecimento bancário que tem por finalidade 
atividade diversa da inerente aos atos de comercio,não pode estar sujeito 
ao pagamento de ICMS, salvo se viesse a exercer tal atividade com 
habitualidade. 

II  - Inaplicável, in casu, a portaria cat 24, de 1990, porquanto não se trata 
de circulação de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, senão de 
alienação eventual e esporádica de bens do ativo permanente do banco. 
Para efeito da incidência do ICMS, somente se entende como mercadoria 
(cuja circulação constitui o fato imponível) o objeto ou coisa adquirida pelo 
comerciante (ou mercador) para servir ao objetivo de sua mercancia. Não 



 
 

constituindo mercadoria, na definição da legislação tributária, o ICMS não 
incide na operação de venda ou transferência do ativo fixo, desde que não 
foi adquirido para ser vendido, como objeto do negócio da empresa. 
precedentes. 

III - recurso desprovido, sem discrepância.16 

Mais recentemente, podemos citar o seguinte julgado: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AFRONTA AO 
DECRETO-LEI 406/68 E À LC 44/83. TESE NO SENTIDO DE QUE O 
DECRETO ESTADUAL 5.719/90 CONTRARIA A LC 87/96. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA DE 
VEÍCULOS USADOS POR CONCESSIONÁRIA. OPERAÇÃO QUE NÃO É 
ABRANGIDA PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, 
INAUGURADO PELO FABRICANTE. 

1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 
284/STF). 

2. Nos termos do art. 2º, I, da LC 87/96, o ICMS incide sobre "operações 
relativas à circulação de mercadorias". Mercadorias, em apertada síntese, 
são bens móveis destinados ao comércio.  

3. No regime de substituição tributária, há o recolhimento antecipado do 
ICMS em relação às operações subseqüentes. O valor do tributo recolhido 
varia de acordo com as operações que supostamente ocorrem até que o 
bem seja adquirido pelo consumidor final. Contudo, dentro dessa 
sistemática, não há antecipação em relação a possíveis operações 
ocorridas após a aquisição do bem pelo consumidor final. Assim, se o bem é 
repassado ao comerciante e reinserido no comércio, na condição de 
"usado", a sua nova venda, ainda que seja efetuada pelo mesmo 
comerciante que vendeu o bem na condição de "novo", sujeita-se à 
incidência do ICMS. 

4. Como bem esclarece Roque Antônio Carrazza, "o ICMS é devido quando 
ocorrem operações jurídicas que levam as mercadorias da produção para o 
consumo, com fins lucrativos", de modo que, "alcançado o consumo, o bem 
deixa de ser mercadoria e o ICMS não mais pode ser cobrado, a menos que 
se reinicie o ciclo econômico, quando o bem móvel, readquirindo o status de 
mercadoria, passa a ser vendido agora como sucata, mercadoria usada 
etc". 

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.17 

 

A posteriori, em julgados mais recentes, o STF adotou o mesmo critério 

para justificar a tributação do ICMS nas operações com software.  

Considerando que, muito embora os programas de computador sejam 

produtos tipicamente intelectuais, sujeitos à concessão de uso, quando negociados 

em larga escala pelos seus titulares, que assumiriam, então, a condição de 
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comerciantes, submeter-se-iam à tributação pelo ICMS. Ou seja, a figura de cessão 

de uso não é suficiente para descaracterizar o bem.  

Neste sentido, tem-se o Recurso extraordinário - RE nº 176.626/SP, que 

teve como relatora o Ministro Sepúlveda Pertence:  

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PROGRAMAS 
DE COMPUTADOR (SOFTWARE). COMERCIALIZAÇÃO. 

I. Recurso extraordinário : prequestionamento mediante embargos de 
declaração (Súm. 356). A teor da Súmula 356, o que se reputa não 
prequestionado é o ponto indevidamente omitido pelo acórdão primitivo 
sobre o qual "não foram opostos embargos declaratórios". Mas se, opostos, 
o Tribunal a quo se recuse a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, 
nada mais se pode exigir da parte (RE 210.638, Pertence, DJ 19.6.98). 

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.18 

Da mesma forma, pode-se observar também o RE nº 199.464/SP, que 

teve como Relator o Ministro Ilmar Galvão:  

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PROGRAMAS 
DE COMPUTADOR (SOFTWARE). COMERCIALIZAÇÃO. 

No julgamento do RE 176.626, Min. Sepúlveda Pertence, assentou a 
Primeira Turma do STF a distinção, para efeitos tributários, entre um 
exemplar standard de programa de computador, também chamado "de 
prateleira", e o licenciamento ou cessão do direito de uso de software. 

A produção em massa para comercialização e a revenda de exemplares do 
corpus mechanicum da obra intelectual que nele se materializa não 
caracterizam licenciamento ou cessão de direitos de uso da obra, mas 
genuínas operações de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS. 

Recurso conhecido e provido.19 

Ressalte-se, ainda, RE-AgR nº 285.870/SP: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PROGRAMAS 
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[SOFTWARE]. CD-ROM. COMERCIALIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 176.626, Relator o 
Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 11.12.98, fixou jurisprudência no 
sentido de que "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".Precedentes. 

2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. 
Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Agravo regimental a que se nega provimento.20 

Cumpre observar, ainda, que o STF, como supra mencionado, 

reconheceu que o software produzido em grande escala, denominado de software 

de prateleira, que visa à comercialização, está sujeito ao ICMS.  

Tal diferenciação, ao limitar a incidência do referido imposto ao software 

de prateleira, traz uma inovação para a tributação do e-commerce no que tange à 

comercialização do software standart via internet, através do download, realizado, 

exclusivamente, de forma eletrônica, sem qualquer desdobramento físico. 

Com efeito, como supra mencionado, só a mercadoria pode sofrer a 

incidência do ICMS, devendo esta ser entendida como o bem móvel suscetível ao 

comércio, então, no software standart, a incidência tributária, efetivamente, deve ser 

dirigida para a parte predominante e substancial, ou seja, os programas residentes 

nos arquivos magnéticos.  

Ademais assim se expressa o § 2º do art. 2º da LC 87/96 “A 

caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o 

constitua.” 

Assim sendo, sobre o software de prateleira deve incidir o ICMS. A 

incidência, no caso, se dá sobre as instruções, os programas ou mesmo os arquivos 

magnéticos ali presentes, na forma padronizada para uso pelo destinatário final.  

Logo, tendo em vista a citada justificativa, torna-se, plenamente, possível 

a incidência do ICMS também nas operações que envolvam download de software 
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standart realizado, exclusivamente, de forma eletrônica, sem qualquer 

desdobramento físico, desde que presente a produção em massa para 

comercialização e revenda de exemplares, pois pouco importa o meio em que ele é 

transferido ao comprador, mas a presença da característica da mercancia. 

Portanto, o software standart pode ser considerado como mercadoria, se 

for objeto de atividade empresarial, exercida no e para o mercado, sendo dotado, 

portanto, de mercancia. Neste caso, pouco importa se o software é apresentado em 

um meio físico, disquete ou cd, ou seja transmitido via download, sem suporte físico, 

será abrangido pela materialidade da competência tributária do ICMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 CONCLUSÃO 

 

A tributação no comércio eletrônico é polêmica e está longe de um 

consenso. Contudo, no caso da incidência do ICMS na venda de software standart 

através do comércio eletrônico, já é possível encontrar soluções que consigam 

respaldo no ordenamento jurídico vigente. 

Como bem já explanado ao longo do presente trabalho, não resta dúvidas 

de que no caso do software standart, desde que presente as características de 

produção em massa para comercialização e revenda de exemplares, a mercancia, 

deve ser considerado como mercadorias para a incidência do ICMS. 

No caso de haver suporte físico em sua comercialização, citado tributo 

deve incidir sobre o valor atribuído ao programa de computador e não a ínfima 

monta referente ao cd, dvd ou disquete que o veicule. 

Também, deverá incidir o ICMS nas operações de venda efetuadas por 

meio de download, pois o programa de computador, considerado como produto 

intelectual e dotado de materialidade como é enquadra-se perfeitamente no conceito 

de mercadoria exigido para a incidência de citado imposto, pouco importando o meio 

em que ele é transferido ao comprador.  
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