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RESUMO 

Em face do programa de computador ("software") representar uma nova figura 

em nosso ordenamento jurídico, ha várias dúvidas e indefinições a respeito de quais 

tributos devem ser recolhidos sobre os atos negociais envolvendo essa propriedade 

intelectual, incertezas essas que têm dado azo a inúmeras autuações fiscais e motivado 

0 inicio de muitas açóes judiciais envolvendo as empresas do setor e as Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais e Municipais. 

Faz-se imperioso buscar-se uma solução ampla e definitiva para esse 

conflito, pondo fim às disputas entre fisco e contribuinte que tem gerado sérios efeitos 

de natureza econômica e criado obstáculos ao desenvolvimento da indústria nacional 

de programas de computador. O presente trabalho tem por objeto: 

reproduzir os conceitos básicos a respeito harúwam e softwam; 

definir o bem objeto da pesquisa (''soffware'> e a sua proteção legal; 

descrever as modalidades de contrato envolvendo software; 

condensar a legislação federal vinculadas à tributação das operações com software; 

sintetizar a legislação do ICMS - sobre software - em diversos Estados da Federação; 

reproduzir certas manifestações do Confaz, do Conselho de Contribuintes, da 

OCDE e da União Européia a respeito da tributação das operações com software; 
trazer à colação jurisprudência sobre a matéria em estudo; 

delimitar a controvérsia tributária que cerca o programa de computador e as 

posições doutrinária adotadas apontando, ora na linha da imunidade, ora na direção 

da na0 incidência, ora, ainda, na esfera da exigência tributaria do ICMS OU do ISS; 
caracterizar o licenciamento de uso, inclusive nos negócios juridicos envolvendo 

software dito standad; e 

configurar a imunidade tributária "Software", enquanto Livro EletrBnico 

0 s  trabalhos serão alicerçados nos ensinamentos dos doutrinadores e na 

jurisprudência pátria a respeito do tema e ficarão substancialmente focados na questao 

onde reside a maior controvérsia tributária, qual seja, a que diz respeito à eventual 

incidência do ICMS, do ISS, de ambos ou de nenhum desses impostos, nas operações 

com programas de computador, e à imunidade constitucional ao "s0fhnraren, enquanto 

Livro Eletrônico. 



ABSTRACT 

In light of the fact that computer programs (software) represent a new boundary 

for our legal system, there are many doubts and uncertainties regarding which taxes 

should be collected on business acts involving this intellectual property, and these 

uncertainties have led to countless fiscal issues and motivated various legal lawsuits 

between companies in the sector and Federal, State and Municipal public treasuries. 

It is necessary to find a broad and definitive solution for this conflict, putting 

an end to disputes between tax agents and taxpayers, which have generated serious 

economic effects and created obstacles to the development of a domestic computer 

program industry. The objective of this study is to: 

reproduce the basic concepts regarding hardware and soffware; 

well-define the research object ("soffware") and its legal protection; 

describe the contract means involving software; 

condense the federal legislation related to taxation on sofhnrare operations; 

summarize the ICMS [Sales and Service Tax] legislation in various states in the 

Federation, regarding software operations; 
reproduce certain decisions of Confaz [National Council on Treasury Policy], the 

Taxpayers Council, the OECD and the European Union regarding taxation of 

operations with software; 

to identify the jurisprudence on the matter in question; 

to define the limits of the tax controversy that concerns computer programs and the 

doctrine positions adopted, concerning immunity, exemption or further, the taxation 

ScoPe for the ICMS or ISS [Service Tax]; 
classify the use license, including the standard software legal deals; and 

to claify the constitutional taxation immunity of the 'Software", considered as if 

electronic book. 

This work will be founded on the teachings of Brazilian doctrinaires and jurists On 

this theme, and will be substantially focused on the question of where the greatest 

taxation controversy resides, which is, with regards to the possible levy or not of the 

ICMS, the ISS, both or neither of those taxes, in operations with computer programs. 
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É inegável que o segmento da informática tem sido objeto de vertiginosas 

mudanças nas últimas décadas, valendo destacar como fato relevante mais recente, 

a popularização do uso da Internet, rede de computadores que no início teve seu 

uso restrito as unidades militares, em seguida foi utilizada pelas academias, e só 

mais recentemente foi disponibilizada para as demais camadas da sociedade. 

Essa transformação no setor de informática, com reflexos na vida de cada ser 

humano - até mesmo dos habitantes das mais longínquas aldeias indígenas - foram 

impulsionadas pelo surgimento dos computadores pessoais ("PC"), pelo uso 

intensivo da Internet e pelo extraordinário incremento da capacidade de 

processamento dos computadores, fatores esses que têm permitido o 

desenvolvimento de programas de computador ("software") excepcionalmente 

rápidos, com qualidade técnica de imagem e de som que cada vez mais se 

aproximam da realidade, e com disponibilidade de recursos, funções e 

características técnicas inimagináveis há alguns anos. Esses programas podem 

ser disponibilizados aos usuários por diversas modalidades e, com o uso da 
Internet, tanto é possível a baixa via "download, quanto o acesso direto aos 

computadores onde se acham instalados tais programas, para utilização temporária 

desses sistemas. 

A informática está, hoje, impregnada em todos 0s seguimentos da 

sociedade: dos laboratórios das universidades, aos centros e institutos de pesquisa; 

da automação bancária, as bombas de gasolina; dos terminais dos hipenercados, 

as caixas registradoras dos pequenos comércios; do controle da arrecadação 

tributária pelas Fazendas Federal, Estaduais e Municipais, ao controle contábil das 

empresas; da disponibilização em inteiro teor das decisões dos Tribunais 

Superiores, a automação do controle de processos judiciais nos escritórios de 

advocacia. Basta lembrar que, embora o Brasil seja um país em desenvolvimento, 

até as eleições estão informatizadas (permitindo declarar quem foi o presidente da 

república eleito algumas horas após o termino da votação), e as declarações de 

renda podem ser entregues pela Internet! 

Sob a forma de programas de computador, hoje podem ser encontrados 

diversos "livros eletrônicos", tais como os Códigos Civil, Penal, de Defesa do 



Consumidor, de Processo Civil e de Processo Penal, dentre outros; a Constituição 

Federal; o Diário Oficial da União e o diário oficial de diversas unidades da 

Federação; praticamente toda a legislação pátria condensada em obras tais como 

"LIS" - Legislação Informatizada Saraiva; enciclopédias; a Jurisprudência de 

diversos Tribunais; as normas aduaneiras e muito mais. 

Cursos de idiomas, de música, de culinária, dentre outros, são hoje 

ministrados não mais por um professor, mas mediante uso de um microcomputador 

e um programa contido em CD-Rom. 

Até mesmo a escola pública está sendo informatizada e a "inclusão digital' 

integra planos de governo nas diversas esferas da administração pública. 

A propagação do uso da Internet permite que o homem de hoje possa, por 

exemplo, realizar em algumas horas, detalhada pesquisa ao redor do mundo sobre 

os temas mais particulares e receber, on line, praticamente em tempo real, as 

notícias urgentes do mundo todo. Difícil imaginar a vida moderna sem o uso do 

computador - e do software, de maneira particular, que é quem lhe dá vida, 

conteúdo e utilidade, uma vez que sem o software a máquina não teria qualquer 

serventia. 

O programa de computador adquiriu, particularmente nas duas Últimas 

décadas, importância fundamental na sociedade moderna, quer pela excepcional 

ferramenta tecnológica que ele em si encerra, quer pelo valor econômico a ele 

agregado, representando hoje parcela significativa da economia mundial. Basta 

lembrar que o "PIB do software" no Brasil para o ano em curso está estimado em 

7,s bilhões de dólares, segundo a revista "Série Estudos - Tecnologia da Informação 

- Software", Brasília: Ed. MCT, Março/2001, p. 16). 

Esse segmento é tão importante para a economia, que o Governo Federal 

elegeu a atividade de desenvolvimento e comercialização de programas de 

computador como ,uma daquelas que podem gerar enormes divisas para o País, em 

face do que criou o SOFTEX. Esse Programa Governamental de incentivo à criação 

e a exportação de software brasileiro que almeja atingir 2% do mercado mundial do 

software, estimado em US$ 200 bilhões, foi criado oficialmente em 02 de fevereiro 

de 1993. Também na linha de estimular o crescimento do setor de software, surgiu o 

PROSOFT, programa sustentado pelo BNDES, lançado em dezembrol97, 

disponibilizando R$ 50 milhões para financiar empresas do setor, no 

desenvolvimento e comercialização de novos programas de computador. 



A pujança do setor de informática e o valor econômico que o software veio 

agregar a economia, fizeram surgir inúmeras questões jurídicas, tais como: 

inviolabilidade de dados; sigilo de correspondência; violação de direitos autorais; 

tributação do provimento de acesso na Internet; regulamentação e tributação do 

comércio eletrônico; validade do contrato eletrônico; aplicabilidade das normas 

relativas ao direito de consumidor aos atos negociais realizados via Internet; crimes 

informáticos; e o tema objeto do presente trabalho, "A Tributação do Software no 

Direito Brasileiro". 

O legislador pátrio - e particularmente o constituinte de 1988 - não foi 

suficientemente ágil para modificar as normas jurídicas do Brasil, de forma que as 

mesmas pudessem refletir essa transformação social. Especialmente no que 

concerne a legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o 

pais continua a ser regido pelas disposições do antigo decreto-lei nQ 406168 - com 

uma pequena alteração na lista de serviços tributados implementada pela Lei 

Complementar n-6/87, antes, portanto, da reforma constitucional e uma alteração 

mais recente para incluir a arrecadação de pedágio na lista de atividades tributáveis 

pelo referido imposto municipal. 

A Lei Complementar de 1987, não trouxe qualquer inovação que pudesse 

por fim aos conflitos a respeito da incidência tributária do ICMS e do ISS em áreas 

nebulosas, tais como aquelas que dizem respeito a tributação do provimento de 

acesso a Internet; o questionamento sobre a competência para arrecadar o ISS (se 

no local da prestação do serviço ou no local onde se situa o estabelecimento 

prestador do serviço); a dúvida quanto a taxatividade da lista de serviços tributáveis 

pelo ISS (se é absoluta ou admite interpretação por analogia), alem, evidentemente, 

da questão relativa a incidência tributária nas operações com software. 

A lista de serviços tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, inclusive na redação trazida pela Lei Complementar nQ 56/87, não 

menciona expressamente as operações de licenciamento e de cessão de uso de 

programas de computador, razão pela qual são distintas as posições doutrinárias a 

respeito da tributação dessa atividade no Brasil, havendo, inclusive, doutrinadores 

que sustentam que nenhum tributo seria devido. Para complicar esse quadro, a 

jurisprudência pátria também é muito divergente a respeito de qual(is) imposto(s) 

incide(m) sobre as operações econômicas com programas de computador. 



Em face do software consistir numa figura nova em nosso ordenamento 

jurídico, a controvérsia estabelecida sobre sua tributação no Pais tem gerado uma 

infinidade de ações judiciais e pesadas autuações fiscais nas empresas do setor que 

ora optam pelo recolhimento do ICMS e são vítimas da saga arrecadatória dos 

Municípios, exigindo o imposto que incide sobre os serviços de qualquer natureza; 

ora se decidem pelo pagamento do ISS e passam a ser fiscalizadas pelas Fazendas 

Estaduais que, igualmente, tem autuado tais empresas exigindo o recolhimento do 

ICMS com acréscimos financeiros elevadíssimos e aplicando pesadas multas, 

alegando ausência ou insuficiência no pagamento do imposto que incide na 

circulação de mercadorias por entender que tais atos negociais se traduzem como 

fato gerador do referido imposto. 

Há que se encontrar uma solução para esse problema, de modo a fazer 

desaparecer os efeitos de natureza econômica que esses conflitos de interpretação 

acarretam. 

O presente estudo tem por escopo delimitar a controvérsia tributária que 

cerca o programa de computador, sintetizando as posições doutrinária e a 

jurisprudência pátria, que ora apontam na linha da imunidade tributária; ora indicam 

a não incidência tanto do ISS, quanto do ICMS; ora, ainda, colocam tais atos 

negociais na esfera da incidência tributária do ISS; e até mesmo, em certos casos, 

apregoam a incidência do ICMS para o que inadvertidamente denominam "software 

de prateleira". 

Foram colecionadas, ademais, as mais importantes alterações legislativas 

que hoje tramitam no Congresso Nacional objetivando solucionar a questão 

tributária em estudo, elegendo-se aquela mais indicada para atingir esse objetivo. 

Almeja-se que no futuro não muito distante, a questão tributária do 

software esteja solucionada - e espera-se que esse estudo possa ter contribuído 

para esse feito. , 



PRIMEIRA PARTE 

HISTORICO, DEFINIÇÁO LEGAL, PROTEÇAO JUR~DICA E 

MODALIDADES CONTRATUAIS COM PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR 



O termo informática pode ser definido como a ciência do tratamento 

automático da informação, ou conjunto das aplicações de tratamento automático da 

informação que emprega computadores e programas, ou simplesmente, o estudo da 

informação. 

Para lidar com os números, os fenícios inventaram o ABACO ao redor do 

ano 2000 a.C. utilizado até hoje no Oriente. Depois, os chineses criaram o SUAN 

PAN e os japonês o SOROBAN. O escocês John Napier, que viveu entre 1500-161 7, 

criou os chamados "OSSOS DE NAPIER" (tabela de multiplicação gravada em 

bastões). A primeira calculadora ("PASCALINE") foi construída em 1942 pelo francês 

Blaise Pascal e o Alemão Gottfried von Leibniz aperfeiçoou o invento 

acrescentando-lhe as funções de divisão, multiplicação e extração da raiz quadrada. 

Há quem visualize no tear mecânico inventado em 1801 pelo francês Joseph 

Marie Jacquard, o inspirador do computador: entravam os cartões perfurados, saía o 

tecido! O invento de Jacquard inspirou o inglês Charles Babbage (conhecido como 

"o pai do computadot") que projetou a 'Máquina analítica". 

A "Máquina Analítica" era equipada com dispositivos de entrada para ler 

cartões perfurados que continham instruções a serem executadas (princípio básico 

do software"), possuía unidade de memória ou armazenamento em que se 

guardavam as informações para uso futuro (verdadeiro antecessor dos "discos2: 

"winchesters" e sucedâneos, equipamentos periféricos dos computadores destinados 

1 QUEIROZ, Tânia Dias (Coord. Pedagógica). Ensino Diddtico 2000. São Paulo : Ed. Silvaneolli, 
2000. p. 827 

2 "Dispositivos de armazenamento de dados por longo perlodo em segurança (...) Os discos são 
divididos em andis concdntricos denominados "trilhasn; estas, por sua vez, são dividas em setores. 
Cada setor tem um "endereço", onde são gravados os bites de dados. Existem alguns tipos de 
discos, a saber: Disco flexlvel 5 %" (disquete) (...) Disco flexlvel 3 Wn(disquete) (...) Winchester, ou 
Hard Disk, ou HDD (...) CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory (...) CD-WROM (write Once, 
Read Many) CD-R (...) ZIP DRIVE (...) DVD (Digital Versatile Disk), (conf: QUEIROZ, Tânia Dias 
(Coord. Pedagógica). Ensino Didático 2000. São Paulo: Ed. Silvaneolli, 2000, p. 836). 



ao armazenamento de dados); tinha uma unidade de saída que fazia as impressões 

em cartões (antecessor das "saídas paralelasJJ dos microcomputadores atuais, que 

se prestam, também, para conexão das impressoras) e processava as quatro 

operações básicas. 

Em 1896 o norte-americano Herman Hollerith fundou a primeira indústria de 

máquinas de escrever (Tabulating Machine Company, que se transformou na atual 

IBM - International Business Machines Corporation). 

O lançamento em 1944 do "MARK 1" (seu nome científico era "Automatic 

Sequence Controlled Calculator - ASCCJj concretizou a primeira "máquina 

analítica", ou seja, máquina de cálculo automática, na qual a entrada dos dados se 

fazia através da leitura de cartões perfurados e os resultados eram perfurados ou 

impressos em máquinas de escrever elétricas. Importa dizer: introduzidos os dados, 

o ASCC realizava sozinho as operações, sem a interferência do homem. 

Esse equipamento em nada se assimilava aos computadores atuais: 

Só o processo de montagem da máquina (...) resultando "num equipamento 

de aço e vidro, com cinco toneladas de peso, 2,5 metros de altura e 18 

metros de comprimento. Constituído por 78 calculadoras conectadas entre 

si por oitocentos quil6metros de cabo el6tric0, continha 3300 reles 

eletromecânicos e sua capacidade máxima era de multiplicar dois números 

de 23 algarismos cada em seis  segundo^.^ 

A primeira geração dos equipamentos eletrônicos tem como marco inicial o 

lançamento do "ENIAC - Eletronic Numerator Integrator Analyser and Computer" , 
primeiro calculador eletrônico, no ano de 1946, desenvolvido pela equipe de J. 

Presper Eckert e John Mauchly, na Universidade de Pensilvânia, sob os auspicios 

da Marinha e do Exército americanos. Pesava mais de trinta toneladas e ocupava 

área de 180 metros quadrados, com potencial para realizar trezentas multiplicações 

por segundo. Sua operação exigia o emprego de muita mão-de-obra (para a 

modificação da posição dos interruptores e conexão dos cabos elétricos), consumia 

140 mil watts de eletricidade - a exigir uma pequena central el6trica exclusiva - e 

suas válvulas queimavam com tal rapidez que exigia uma equipe exclusiva para 

substituí-Ias. ' 

' BELOCH, Israel e FAGUNDES, Laura Reis (Coords). Da Tabulação h Tecnologia da Informação. 
Rio de Janeiro: Memória Brasil, 1997, p. 47 



A criação marcante seguinte - ainda no final da década de 40 - foi o 

"EDVAC - Eletrônic Discrete Variable Automatic Computer", creditada a equipe de 

John Von Neumann, cientista da Universidade de Princeton, que pode ser 

considerado como o protótipo dos modernos processadores eletrônicos. 

Em 1948 a IBM lançou o "Selective Sequence Electronic Calculador - 
SSECJJ - primeiro calculador eletrônico gigante disponibilizado para uso comercial - 
utilizando o conceito de "programa memorizado" de Von Neumann. A máquina com 

40 metros de comprimento utilizava 12.500 válvulas e 21.400 reles. 

Em 1951 a Remington Rand lançou o "UNIVAC - Universal Automatic 

Computader", que se traduziu no primeiro processador eletrônico que substituiu a fita 

de papel pela fita magnética e o primeiro processador a ser produzido em série. 

Em 1953 a IBM lança o IBM 650, capaz de realizar 2.300 decisões lógicas 

por segundo, dos quais já havia duas mil unidades no mercado cinco anos depois. 

Em 1956 a Remington dá o troco, lançando o UNIVAC 11 13, utilizando núcleos 

magnéticos como sistema de armazenamento (em substituição aos tubos de raios 

catódigos). No ano de 1958 a IBM lançou o "RAMAC 305'; cujo processador era 

dotado de memória auxiliar de discos magn&icos, dando grande impulso às 

aplicações dos processadores em face da facilidade de individualizar e atualizar, em 

frações de segundos, qualquer informação arquivada. O conjunto de discos 

magnéticos permitia a armazenagem de cinco milhões de caracteres. 

O primeiro microprocessador foi desenvolvido pela Intel, para os japoneses, 

a partir de 1969. O primeiro microcomputador (Altair 8800) foi criado em 1975. No 

ano seguinte, Steve Jobs e Sthephan Wozniak lançam o Apple I e em 1977 o Apple 

II, que teve como competidor o TRS-80. Esses primeiros microcomputadores eram 

baseados no sistema '8 bites4", o que significa dizer que recebiam as instruqões em 

"lotesn de até oito "símbolosn. 

A IBM criou em 1980 o primeiro computador pessoal ("PC - Personal 

Computer') de 16 "bites", a partir do que os computadores passaram a ser 

alimentados através de instruções contendo ate dezesseis  símbolo^"^ melhoria essa 

que significou a multiplicação em escala exponencial do uso do micro (basta 

'Bitn e a abreviatura de binary digit e significa que as informações são transmitidas num sistema 
binário, ou composto por dois números, quais sejam "0" (zero) e "In (um), ou, simplesmente, "ligadon e 
"desligado". 



imaginar as diferentes combinações que podem ser feitas com número composto por 

8 digitos: (00000001 até 11111111): 

ou 16 dígitos (0000000000000001 até 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1). 

O surgimento do microcomputador pessoal (PC - Personal Computerj", veio 

revolucionar o uso da informática, marcando a década de 1980 como aquela que 

registrou o exponencial crescimento da indústria nacional de informática. O 

lançamento do computador pessoal implementou verdadeira revolução na 

informática, universalizando o uso do computador nas pequenas e medias 

corporações e no ambiente doméstico. Sem esse elemento a rede de computadores 

denominada Internet, por certo não teria ocupado o espaço que hoje desfruta, 

disseminando o uso da informação a nível global. 

A indústria do microcomputador foi incrivelmente impulsionada com o 

surgimento do sistema operacional "MS-DOS". A IBM contratara os serviços de 

William ("Bill") Gates e Paul Allen, dando-lhes a tarefa de desenvolver o sistema 

operacional para esse computador pessoal. O sistema operacional "MS-DOS" reinou 

durante quase duas décadas e acabou incorporando-se ao sistema operacional 

"Windows", de titularidade da hoje poderosíssima Microsoft, que domina o mercado 

de sistemas operacionais e aplicativos para "PC" ao longo do mundo. 

Inicialmente projetados a funcionar em 16 bits, os computadores pessoais 

passaram a ser incorporados com microprocessadores de 32, 64 e por Último 128 

bits. Essa evolução técnica viria permitir significativos avanços no aperfeiçoamento 

dos programas de computador, intensificando a velocidade e elevando a capacidade 

de processamento das máquinas. 

Ilustrando essa evolução: o termo u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ É ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ,  com dezesseis 

caracteres, cada qual representado por 8 bytes, somando 128 bits, exigiria: 

Dezesseis operações num equipamento de 8 bits; 

Oito operações num equipamento de 16 bits; 

Quatro operações num equipamento de 32 bits; 

Duas operações num equipamento de 64 bits; 

Uma operação num equipamento de 128 bits. 



Quanto ao mercado brasileiro de informática, convém recordar que, em 

1972, nasceu no âmbito do Ministério do Planejamento (mas encabeçada pelos 

militares) a "CAPRE - Coordenação de Atividades de Processamento Eletrônico", 

cuja atribuição principal era ocupar-se do "desenvolvimento científico, econômico e 

tecnológico do setor". 

A "COBRA - Computadores Brasileiros", controlada pela Digibras, que por 

sua vez era controlada pelo BNDE (depois BNDES), foi criada pelo Governo em 

Julho de 1974, e produziu o primeiro computador brasileiro, chamado "ARGUS 700'; 

que não teve aceitação pelo mercado e somente não levou a Cobra a falência 

graças aos contínuos aportes de capital, pelo BNDE. 

Face aos problemas da balança comercial, a partir de 1974 a CAPRE 

passou a "regulamentar" as importações de bens de informática. Via Resolução nP 4 

tornou obrigatória a aprovação prévia daquele órgão, relativamente aos projetos de 

fabricação local ou importação de computadores e seus componentes. Em 1984, 

com a lei 7.232, nasceu oficialmente a chamada "Reserva de Mercado da 

Informática", diploma legal que simplesmente oficializou a política nacionalista- 

protecionista que a CAPRE vinha implementando. 

Gestada e oficializada dentro do regime militar, essa política governamental 

acreditava que fosse possível gerar o desenvolvimento tecnológico nacional a partir 

de duas proibições: 

a) proibição a importação de bens de informática produzidos no exterior; 

b) proibição para que empresas com capital ou tecnologia "não nacional" 

viessem produzir esses produtos no Brasil. Criou, com isso, uma 

"proteção" para os bens de informática produzidos no País por empresas 

nacionais, com tecnologia nacional, alicerçada na proibição. 

Para o País foram desastrosos os resultados das duas décadas de reserva 

de mercado (da implantação da CAPRE em 1974 até o termino daquele regime em 

outubrol92, decretado pela lei 8.248191): sucateamento da indústria nacional e Ônus 

insuportáveis para usuários de bens de informática, que se viram obrigados a 

adquirir equipamentos de qualidade inferior a preços infinitamente mais elevados do 

que os praticados no mercado mundial. 



Em 1991, com a aprovação da lei 8.248191, a política sustentada na 

proibição, acima mencionada, foi substituída por uma política baseada no estimulo à 

produção local objetivando o desenvolvimento tecnológico nacional. Explica-se: ao 

produzir bens de informática no Pais, com significativo valor agregado local e aplicar 

ao menos 5% das receitas em Pesquisa & Desenvolvimento, as empresas em geral 

(qualquer que fosse a origem do seu capital ou tecnologia), passaram a usufruir de 

alguns benefícios, sendo a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados o 

mais importante deles. 

Sete anos depois o resultado já se fazia notar. Segundo a SEPIN - 
Secretaria de Política de Informática e Automação do Ministerio da Ciencia e 

Tecnologia, o faturamento projetado do Setor de Informática Brasileiro para o ano 

de 1998 era de US$ 17 bilhões, dividido em US$ 8,4 bilhões para o Hardware, US$ 

4,7 bilhões para os Serviços Técnicos e US$ 3,9 bilhões para o Software. No 

mercado externo, o Setor de Informática acumulara, em 1997, segundo essa mesma 

publicação oficial, receitas superiores a US$ 566 milhões5. 

Considerando-se que informática é a ciência que trata da informação de 

forma automática, duas figuras distintas - embora dependentes uma, da tecnologia 

da outra - das quais essa ciência não pode prescindir, haverão de ser explanadas 

no presente trabalho: hardware e sofhvare. É o que se pretende fazer nos dois 

subtítulos seguintes, com especial destaque para essa última ferramenta que é o 

tema central do presente trabalho. 

1.2. "HARDWARE" (MICROCOMPUTADOR) - CONCEITO E UNIDADES 

BÁSICAS 

Designa-se por hardware a constituição física de um microcomputador e 

seus acessórios (periféricos), isto é, a parte material da máquina, constituída pelo 

conjunto de partes, peças, componentes, circuitos e acessórios físicos. 

55 Revista Setor de Tecnologia da Informação - Resultados da Lei nQ 8.248/91, publicada em outubro 
de 1998 pela SEPIN-Secretaria de Polltica de Informática e Automação do MinistBrio da Cidncia e 
Tecnologia. 



É importante ressaltar que o hardware, isoladamente, não é capaz de 

preencher qualquer função que se possa esperar de um computador: o hardware é 

um conjunto de materiais e peças eletricamente ligados, que não podem ser 

acionados diretamente pelo homem. Para acionar o hardware e fazer o 

microcomputador operar, é sempre preciso lhe fornecer um software. 

Assim, se um computador é ligado e não lhe são fornecidos os 

procedimentos e operações que ele deva fazer (software), o hardware, apenas fica 

consumindo energia elétrica para se manter pronto para funcionar ("stand by") 

quando lhe for fornecido um software desejado pelo usuário. 

O termo "Hardware" se traduz na parte física do equipamento de 

informática, incorporando seus circuitos integrados e unidades externas (periféricos, 

tais como: impressora, scaner, drives, gravadores, caixas de som, etc). São as 

partes mecânicas e eletrônicas do equipamento de tratamento da informação. Num 

computador, hardware compreende: teclado, mouse, CPU (Unidade Central de 

Processamento), monitor de vídeo, discos, placas de conexão externa (modem). 

Todo computador possui uma unidade de memória - a memória interna - 
onde podem ser introduzidos dados e instruções, para dentro da máquina. Para que 

os dados ou instruções sejam processados pelo computador, é essencial que eles 

sejam gravados na sua memória interna. Acontece que, como o tamanho da 

memória interna é limitado, em geral boa parte dos dados e instruções a serem 

processados pelo computador são guardados na memória externa (disquetes (flops), 

discos rígidos, fitas magnéticas, CDs e suportes afins). 

A memória interna dos microcomputadores dos tipos acima referidos 

compõe-se de duas espécies: a ROM (Read Only Memory) e a RAM (Random 

Access Memory). Na ROM ficam gravadas permanentemente, inclusive enquanto o 

computador está desligado, as instruções básicas que o computador estará quase 

sempre utilizando. .A RAM é também uma área de memória interna da máquina, que 

se destina a armazenar os dados e instruções que o computador está precisando 

naquele momento. Antes de iniciar a execução de um trabalho, os dados e 

instruções que o computador está precisando naquele momento, são transferidos, 

através dos periféricos, para a RAM. Terminado o trabalho, desliga-se o computador 

e o conteúdo ~ ~ ' R A M  apaga-se. 

Como se vê, um programa de computador pode ser gravado 

permanentemente, tanto na ROM (nesse caso vem de fAbrica) como pode ser 



gravado em CDs, discos rígidos, disquetes, fitas magnéticas, ou outro tipo qualquer 

de mídia adequada, (memória externa). Os que estão na ROM são para ali 

permanecer indefinidamente. Os que fazem parte da memória externa são 

transferidos temporariamente para a RAM, quando e enquanto forem necessários. 

De um ponto de vista funcional pode-se dizer que a memória interna é 

constituída de uma sequência de posições, sendo que cada posi~ão pode 

armazenar um caractere (uma letra, um algarismo, um símbolo especial). A cada 

posição de memória se dá o nome de byte. Esses bytes são por sua vez constituidos 

de uma sequência de bits, ou dígitos binários, que são os algarismos O e 1. Assim, 

cada caractere é representado na memória por uma sequência particular de (O)  

zeros e (1) uns. 

0 s  microcomputadores em geral são constituídos das seguintes unidades 

básicas: 

- Unidade de Entrada: Dispositivo que alimenta a memória. Integram a 

unidade de entrada componentes tais como o teclado, o "mouse", o "scanner", o 

acionador de disquete ("disk-drive"). 

- CPU (Central Processing Unit): Unidade central de processamento. Gerência 

todos os recursos disponíveis no sistema, executa cálculos coordenados pelos 

programas de computador envolvendo operações aritméticas, operações lógicas, 

comparações de valores, operações de controle, etc., numa velocidade elevadíssima; 

administra o transporte de dados dentro da máquina, enfim, na CPU todas as 

informações são processadas, ou seja é a essência da máquina. A "MothenSoard, ou 

simplesmente "Placa mãeJ; é a coluna dorsal do computador. Além de interligar todos 

os componentes da máquina (internos e periféricos), ela concentra o 

. microprocessador6 e a memória RAM~. 

6 "Microprocessador ou UCP, 6 uma espbcie de cbrebro do computador e cabe na palma da mão. Em 
um Único circuito integrado, ou "chip", contém milhares ou milhões de componentes (sic)." O certo 
seria milhões de informações ou instruções" (QUEIROZ, Tânia Dias (Coord. Pedagógica). Ensino 
Didático 2000. São Paulo: Ed. Silvaneolli, 2000, p. 835). 

7 "Memória. Pode ser divida em principal e auxiliar. Principal: é o espaço reservado (...) para o 
computador executar as tarefas que lhe forem solicitadas. A memória principal é composta de dois 
circuitos: 1. Memória RAM - (Random Access Memory) ou memória de acesso aleatório. Memória 
volátil, que armazena e trabalha com os dados enquanto o computador estiver ligado. Ao desligar o 
computador o seu conteúdo 6 perdido. Esta drea é medida em bytes quanto maior a capacidade, 
melhor o funcionamento dos seus programas. 2. Memória ROM - (Read Only Memory) ou memória 
somente de leitura. Seu conteúdo já 6 gravado pelo fabricante, é permanente, não se perde e não 
pode ser regravado. serve Para armazenar as rotinas (programas de check-up) ou tabelas de 
informações do sistema Para 0 computador. Auxiliar: Tambbm chamada de secundária, permite que 



- Unidade de Memória, já explicitada acima, quando se distinguiu as 

memórias ROM e RAM; 

- Unidade de Saída, dispositivos mediante os quais o computador transmite 

ao usuário as informações resultantes do processamento, integrada por elementos 

tais como: pelo monitor, impressora, aparelhos de rádio, acionadores de discos 

magnéticos, modens, gravadores, dentre outros. 

1.3. SOFTWARE - ELEMENTOS TÉCNICOS 

O software é o conjunto de operações e procedimentos previstos e 

determinados pelo programador, os quais permitem o processamento de dados no 

computador, uma vez que comandam o seu funcionamento, segundo os designios 

do usuário, conforme previsto e determinado pelo programador. 

Usando uma imagem que não deixa de ser ilustrativa, dir-se-ia que o 

hardware é o corpo e o software é a alma de um computador. É prudente lembrar 

que um corpo sem a alma, tem apenas uma vida vegetativa. 

Abordando tecnicamente esse bem, há que se lembrar que o sistema binário 

proposto por Von Neumann é, ainda hoje, a base da programação de dados. Pode- 

se dizer que o computador, ao receber instruçóes, recebe, na verdade composições 

numéricas, compostas de uma infinidade de O (zero) e 1 (um). Só para exemplificar: 

a letra "A", no sistema binário, é representado pela expressão "0100 0001" e o 

número "1" se caracteriza pela composição numerica "0000 0001". Assim, quando 

digitamos no teclado a letra "An, seguida do número "I", o computador recebe, na 

verdade, as expressões "0100 0001" e "0000 0001" e interpreta as mesmas como 

sendo, respectivamente, a citada vogal e o número 1. 

Logo, um software é uma sequência de ordens que através da introdução 

do número "I", ligam certas conexões eletricas, determinando um certo caminhar 

dos sinais elétricos; já através da introdução do número "O" (zero), certas conexões 

os dados sejam armazenados de forma permanente, ou seja, até que você os apague. É a memória 
que guarda/salva os dados, ou melhor, o trabalho que você realizou; é tamb6m onde ficam guardados 
os programas instalados no computador. São memórias auxiliares, os discos (CD-ROM, disquetes, 
Winchesters, fitas, etc.). (cf. QUEIROZ, Tânia Dias (Coord. Pedagógica). Ensino Didático 2000. São 
Paulo: Ed. Silvaneolli, 2000, P. 834). 



elétricas são desligadas impedindo que os sinais elétricos passem através desse 

caminhar elétrico. 

Uma visualização estilizada do que se disse pode ser assimilada a um 

conjunto de chaves e lâmpadas conectadas eletricamente: se o circuito estiver 

ligado, o sinal elétrico passa, e a lâmpada acende e se o circuito for desconectado a 

Iâmpada se apaga. 

O microcomputador só reconhece e executa as instruções que lhe são 

transmitidas, se estiverem adequadamente codificadas em linguagem que ele 

entenda. Esta linguagem que a Unidade Central de Processamento (CPU) 

reconhece e executa, tem o nome de linguagem de máquina. 
, A linguagem de máquina consiste em sinais eletrônicos expressos sob a 

forma de um sistema de dois algarismos: "1" e "O", ordenados logicamente, 

significando os "1" a existência do sinal eletrônico (chaves ligadas) e os "O" a 

ausência deste sinal (chaves desligadas). Como mencionado acima, cada dígito (1 

ou 0) constitui um bit e o conjunto de 8 bits forma um byte que, por sua vez, 

representa um caractere. Portanto, será a ordenação convencionada da série de "1" 

e "0" nos 8 bits que compõem o byte, que determina o caractere correspondente. 

Para facilidade de representação e leitura pelos programadores e 

engenheiros eletrônicos, agrupam-se os bits que compõem um byte em dois grupos 

de quatro cada um e relaciona-se cada um desses grupos com os algarismos de "O" 

a '9" seguidos das letras de "A" até "F,  dessa forma esses 16 elementos básicos 

definem nova base numérica denominada hexadecimal, que se contrapõe a base 

numérica decimal que normalmente é usada pelos homens atualmente. 

Conforme visto acima, as Unidades Centrais de Processamento (CPUs) só 

entendem a linguagem binária; por isso, se faz necessário o uso tabela que 

relaciona os vários sistemas numéricos, quais sejam; o sistema decimal com o 

sistema binário e com o sistema hexadecimal ( Anexo 4). 

Outra tabela se toma necessária pois relaciona os caracteres usados na 

linguagem comum, com o código de caracteres usados nos computadores (Código 

ASCII, 1 .a parte com 127 elementos do total de 256) e a sua correspond6ncia com o 

sistema hexadecimap. Como essa tabela 'hexadecimal", tem 16 possibilidades, faz- 

' RODWELL, Peter. Guia do Computador Pessoal, modulo 13. Lisboa: Editoral Verbo, 1985, p. 53 



se a comparação dela com o "set'de caracteres usado pela máquina (ASCII), bem 

como a sua correspondência com os códigos do sistema binário ( Anexo 5 ). 

Assim, levando-se em consideração o set de caracteres padrão Brasil, o 

caractere "a" em notação hexadecimal é abreviado para "61", que em linguagem de 

máquina ou (notação binária) é representado por "01 10 0001 ". 
Já a letra "b", que em notação hexadecimal passa ser "62" e em linguagem 

de máquina se representa por "01 10 001 O", e assim por diante. 

Para que se possa aquilatar a complexidade e a diferença dessas 

"linguagens" ou notações, apresenta-se, abaixo, escritas nessas notações acima 

citadas, como exemplo, a frase titulo deste Trabalho, "A TRIBUTAÇÃO DO 

SOFTWARE NO DIREITO BRASILEIROn. 

Segue o exemplo na página seguinte. 





Como se vê, a enorme variedade de combinações de digitos em que se 

expressa a linguagem de máquina dificulta a sua leitura pelo leigo. Face ao fato de 

existir um diminuto grau de aproximação entre a linguagem de máquina e a 

linguagem do homem classificou-se a linguagem de máquina como uma "linguagem 

de baixo nível", em oposição a "linguagem de alto nível", denominação que enfeixa 

linguagens simbólicas, mais próximas da linguagem humana, isto é, linguagens que 

adotam como meio de expressão símbolos concisos de mais fácil compreensão para 

o homem, visando a transmissão de instruções e comandos para o computador, ao 

invés de um sistema binário de sinais, não podendo, por isto, ser executadas 

diretamente pelo computador. 

Em 1957, um grupo de técnicos da IBM criou uma nova linguagem de 

programação denominada "Fortran" (tradutor de fórmulas), que em muito se 

assimilava a linguagem humana, utilizando expressões tais como "do" (faça), "go to" 

(vá para), 'return" (volte para), entre outras, instruções essas que eram convertidas 

para a linguagem da máquina (conjuntos de "zeros" e "uns", significando presença 

ou ausência de corrente elétrica, ou seja "ligado", "desligadon) por um outro 

programa (o "decompilador" de programas). Esse programa ganhou aceitação geral 

na indústria convertendo-se na ferramenta básica no desenvolvimento de programas 

de computador porque trouxe significativa simplificação à atividade de 

programaçãog. 

Além do FORTRAN (do inglês FORmula TRANslation system), outras 

"linguagem de alto nivel" foram desenvolvidas. Destacam-se as linguagens usadas 

no CA-Clipper; no Workbench, no Dataflex, no Visual Basic, no Director ou as 

famosas linguagens ALGOL(do inglês ALGOrithmic Language), COBOL (de 

COmmon Business Oriented Language), BASIC (de Beginner's All - purpose 

Symbolic Instructions Code) e, em um nível mais baixo, a linguagem denominada 

Assembler, uma das mais importantes no passado. No extremo oposto está a 

linguagem de baixo nível, que é essencialmente a "Linguagem de Máquina". 

A elaboração dos programas de computador é feita em linguagem de alto 

nível, sendo sua concepção estritamente pessoal e altamente criativa, sendo 

- -- 

"Programação" 6 o mesmo que programar, ou seja, a atividade de escrever programas de 
computador. 



concebida como uma obra intelectual, tal qual as obras literárias e não como ciência 

ou objeto material. 

Assim, um programa de computador ou um software é um bem intelectual 

intangível, portanto não bem material. Ele é uma sequência de grupos numéricos 

(instruções) cada um composto de 8 dígitos distintos, constituídos apenas de zeros 

(O) e uns (I), resultantes de uma sequência de instruções criadas por um 

programador em sua mente, expostas em uma linguagem de alto nível, 

transformadas por um compilador ou interpretador apropriado em linguagem de 

baixo nível, ou seja, linguagem de máquina, sem contudo perder a característica de 

concepção intelectual individual, ou seja, nada material. Continua sendo um bem 

intelectual intangível, independente do meio ou da midia que for usada para o 

armazenar. 

Estes programas podem ser apresentados de várias maneiras e utilizando 

tipos diferentes de suportes, tais como: cartões perfurados, meios magnéticos 

(disquetes, fitas magnéticas), discos ópticos, escrita, ondas hertzianas, cabos de TV 

paga. No entanto, a essência do software não se modifica, qualquer que seja o 

suporte informático onde se acha contido, continua sendo apenas "conjunto de 

instruções e dados que formam o programa", cuja concepção é intelectual e livre do 

programador que o desenvolve; é pois um bem intelectual, intangível, intocável, 

guardando similitude com as ondas de sonoras, a luz, a energia elétrica. Em nada se 

assimilam com o meio físico que lhe serve de suporte. 

É sobre a tributação dessa fantástica invenção do espírito humano 

denominada programa de computador ("software") tão indispensável, hoje, a 

sociedade moderna ("a sociedade da informação"), que o presente trabalho será 

dedicado, na forma dos capítulos seguintes. 



CAP~TULO 2 - DEFINIÇÃO LEGAL E PROTEÇÁO JUR~DICA DO 

PROGRAMA DE COMPUTADOR 

2.1. DEFINIÇÁO LEGAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR 

Programa de Computador é um bem de advento recente. Surgiu no mundo, 

na forma como é hoje concebido, há cerca de três décadas. Tornou-se conhecido e 

divulgado, no Brasil, há menos tempo ainda. Programa de computador é, também, 

muita conhecido como "software". 

O artigo IP da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998, considera o programa 

de computador como bem imaterial e intelectual, definindo-o como um "conjunto de 

instruções", contido em suporte físico de qualquer natureza, que faz uma máquina 

trabalhar para um fim determinado: 

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 faz&-10s funcionar 

de modo e para fins determinados. 
-. 

Na linguagem do legislador pátrio supra transcrita, "programa de 

computador" é, pois, um conjunto organizado de instruções - em linguagem natural 

ou codificada -, contido em determinado suporte físico, destinado a equipamentos de 

tratamento da informação com tecnologia - digital ou análoga -, para fazê-los 

executar determinadas tarefas. 

Tarcísio Queiroz cerqueira," mestre, doutor em direito e advogado 

atuante no segmento de tecnologia da informação, faz velada critica à definição de 

software reproduzida na lei de 1998, indicando que: 

'O CERQUEIRA, Tarcisio Queiroz. Software: Lei, Comdrcio, Contratos e Seffiços de Informdtica. São 
Paulo: ADCOAS, 2000, p. 19 



qualquer artigo de lei que defina programa de computador 6 potencial de 

risco: de congelar em algo estático como uma lei federal - considerando 

que leis possuem o caráter de permanência e alterá-las significa 

considerável custo e demanda de tempo - o conceito de algo como 

programa de computador, que muda permanentemente, não só na sua 

forma de apresentação como sua própria natureza. 

Cerqueira apregoa, ademais: 

a definição poderia ser mais concisa e menos comprometedora, a exemplo 

da adotada pela União Européia em 1988: "programa de computador é um 

conjunto de instruções cujo propósito é fazer um aparelho de 

processamento de informações, ou seja, um computador, processar suas 

funções. 

Aponta, Cerqueira, um segundo exemplo: 

Também a definição norte-americana é resumida e mais eficiente: 

"Programa de computador é um conjunto de comandos a serem utilizados 

direta ou indiretamente em um computador de forma a produzir um certo 

resultado. 

Os dois textos legais citados, além de concisos, padecem de um defeito 

comum: indicam que programa de computador se destinam à utilização num 

"computador" ("um aparelho de processamento de informações, ou seja, um 

computador", diz a definição européia, enquanto a americana aponta "comandos a 

serem utilizados direta ou indiretamente em um computador"). 

Já a definição da lei brasileira se expressa no sentido de que o software é 

destinado a utilização em "máquinas automáticas de tratamento da informação", 

fazendo referência, inclusive a "periféricos". Sábio o legislador pátrio, afinal, software 

tamb6m se presta ao gerenciamento de impressoras, scanners, centrais telefônicas 

e uma infinidade de outros periféricos; está presente em auto-peças de veiculo, nos 

relógios eletrônicos, em aparelhos eletro-dom6sticos, em equipamentos 

hospitalares, nos consoles de video-game, enfim, infinitas são as aplicações dessa 

criação do espírito humano, que - apesar do nome - tem aplicações outras, além do 

próprio "computador". 



Fazendo exegese das expressões que compõe a definição contida na lei 

brasileira, é possível notar que programa de computador é: 

- "Conjunto organizado de instrugõesY'- Não bastam, pois, algumas dezenas 

de linhas de programação para que se afigure o software. A expressão "conjunto" 

indica algo sólido, substancioso, denso. Já o termo "organizado" exige que tais 

linhas de programação sejam sobrepostas de forma organizada, ou seja, em ordem 

ou em linha com o objetivo a que pretende chegar o programador. Por último, 

"instruções" são os comandos, as diretivas, a sequência, a "ordem" que se 

pretende dar a máquina. 

A configuração de "conjunto organizado" pode variar em função do 

software que está se pretendendo construir. Num programa do tipo "clock" (relógio 

para o computador), possivelmente no final de um dia de trabalho se terá 

configurado esse "conjunto organizado" - e portanto, protegivel como "programa de 

computador". Já o analista de sistema que participa do desenvolvimento, por 

exemplo, de um sistema concorrente do W3 da SAP (que se constrói a partir de 

milhões de linhas de programação), é bem provável que o produto de três meses de 

seu trabalho não seja objeto da proteção conferida ao software, exatamente porque 

pouco representará em relação ao todo (o sistema concorrente do W3 da SAP), eis 

porque não seria, ainda, um "conjunto organizado de instruções". 

- "Em linguagem natural ou codificada" - A definição legal admite como 

software, tanto aquele que se apresente em linguagem "natural", ou seja, na 

linguagem que o homem entende - a linguagem na qual está programado -, que se 

materializa no chamado "código fonte", quanto aquele que se revela na linguagem 

"codificada", ou seja, na linguagem que a máquina entende - após a "compilação" 

do que foi programado -, que se traduz no denominado "código objeto". 

Invariavelmente, o que se disponibiliza para comercialização são cópias do 

software na forma de "código objeto". 

- "Contido em supolte físico de qualquer naturezav- A lei não protege como 

software a idéia, o plano, o projeto, a inspiração, de produzir um programa de 



computador. Ainda que o projeto de desenvolvimento de um software seja colocado 

num papel - projetado - e se faça acompanhar de diagramas, fluxogramas, 

organogramas, descritivos técnicos, não será objeto de proteção pela lei de software 

enquanto não existir de fato, enquanto não se fixar num "suporte físico", enquanto 

não for "programado", ou seja, escrito em forma de "programa". 

O termo "suporte físico" se presta para designar as mídias tradicionais que 

são utilizadas como meio de "transporte" quando ele é colocado a comercialização 

como uma obra em si mesmo (CD-ROM, disquete, epron, fita, winchester, memória 

do computador e suportes similares), mas também se traduz em "suporte físico" do 

software todos aqueles bens, produtos, equipamentos, que são colocados a 

comercialização e nos quais o software é parte integrante. 

Vale lembrar que o software está "contido" em suporte fisico, mas com ele 

não se confunde. Ou seja, software é o conteúdo do suporte físico e não o meio 

informático (CD-ROM, disquete, eprom) que lhe serve de "habitatne através do qual 

pode ser transportado. É possível fazer uma analogia entre o software e a energia 

elétrica: quando alguém toca, descalço, um cabo energizado, o choque lhe dará a 

certeza da presença da energia elétrica transportada naquele cabo; coisas distintas, 

porém, são a energia e o cabo elétrico: a energia está contida no cabo (é o conteúdo 

dele) mas com ele não se confunde. Da mesma forma, a diferenqa entre um CD- 

ROM virgem e outro gravado está apenas nas "instruções" que o segundo 

transporta: é sensível, porém intocável. 

- "De emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da 

informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em 

técnica digital ou análoga1' - Para que o conceito de "software" se aperfeiçoe, é 

necessário que a obra seja destinada a utilização em um bem, equipamento, 

"hardware" enfim, .baseado em tecnologia digital ou análoga (similar a digital). 

Importa dizer, o equipamento (ou periférico) para o qual o software se destina deverá 

ser baseado na técnica dos dígitos, na linguagem binária, na forma de "bits", na 

linguagem que só o computador (em sentido amplo) poderá entender, qual seja a 

língua dos "zeros" e "uns", já abordada no capítulo primeiro dessa dissertação. 



Assim, tanto é software o programa de computador destinado a um 

"microcomputador", disponibilizado em CD-ROM ou disquetes, quanto aqueles 

gravados e incorporados as placas, eprons, chips e suportes afins que integram 

bens distintos de um computador, tais como: centrais telefônicas, monitores, placas 

de fax, impressoras, scanners, relógios, partes de veículos, elevadores, painéis 

eletrônicos, dentre uma infinidade de outros bens que se apresentem na natureza 

digital ou análoga. 

No primeiro caso, o software é o objeto essencial do negócio: é pelo conteúdo 

do suporte físico, pelas facilidades que o programa proporciona, que o usuário 

adquire o direito de utilizar a obra. Exemplifica-se: o usuário adquire uma licença de 

uso de certo processador de texto em face dos recursos que o software por si só 

contém, pouco importando se o CD-ROM foi duplicado pela Videolar, Sonopress, 

Microservice, Sony ou qualquer outra fábrica, ou se a cópia encontra-se gravada em 

CD-R (CD-ROM regravável, utilizado para elaboração de cópias de arquivos ou de 

programas, por quem possui um gravador de CD-ROM acoplado ao seu 

computador). 

Nos outros bens adquiridos no mercado, que incorporam um programa de 

computador, o objeto essencial do negócio não é o software: o usuário é atraído 

pelas funcionalidades do equipamento como um todo (constituído pelas partes, 

peças, cabos, documentação técnica). Interessa-lhe os recursos de comunicação 

das centrais, a qualidade da imagem gerada pelo monitor; as facilidades 

proporcionadas pelo fax, a apresentação do papel impresso, a informação 

digitalizada pelo scanner, a hora certa, a eficácia da combustão eletrônica, o nível de 

gerenciamento da operação do elevador, a qualidade da comunicaçáo realizada pelo 

painel, e assim por diante. 

O tema da apuração do que deve prevalecer para efeitos tributários, ,se o 

programa ou o suporte que o contém (seja um disquete, CD-ROM ou até mesmo 

um hardware), suscita maiores esclarecimentos, razão pela qual este trabalho 

oportunamente fará certas considerações sobre a ''Teoria da Preponderância". 



Vale antecipar que, abordando a "Teoria da Preponderância" e tratando da 

exploração econômica de programa de computador, Ives Gandra da Silva Martins" 

manifestou seu convencimento de que as operações com software se enquadram no 

conceito de serviço: 

[...I consoante a teoria da preponderância, o conceito de serviços é mais 

racionalmente assimilável nessa área que o da circulação de mercadorias, 

restrito este Último conceito ao do simples suporte fisico (ou disquete), 

desvinculado do conteúdo, que envolve a criação intelectual. 

Enfim, programa de computador é, apenas, um conjunto de instruções que 

faz uma máquina trabalhar. (definição fornecida pela Lei 9609198, em seu artigo I*). 

2.2. PROTEÇAO JUR~DICA DO PROGRAMA DE COMPUTADOR 

Há um interesse absolutamente explicável dos detentores de tecnologia, 

segredos de negócios e de propriedade industrial, na proteção de tais propriedades 

intelectuais. "Alem dos negócios que têm por objeto a transmissão temporária 

(licença) ou definitiva (cessão) de segredos de negócio de caráter tecnológico, 

muitos outros envolyem, direta ou indiretamente, segredos de negócio, em especial 

a proteção de sua confidencialidade", apregoa João Marcos silveiral2. 

No presente item deste trabalho acadêmico serão trazidas à colação notas 

sobre as regras de proteção que a comunidade internacional tem conferido para 

essa criação humana, algumas discussões que precederam a edição da atual lei de 

software, assim como serão comentados os artigos especificos da legislação pátria 

que tratam do programa de computador. 

- -- - 

l' MARTINS, Ives Grandra da Silva. Parecer lavrado em 22/06/89, em resposta à consulta formulada 
pela ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software. São Paulo: ABES, 1989, p.25127 
(aprecia o tema "O Licenciamento e o Sub-licenciamento de Programas de Software não se 
Confundem com Circulação de Mercadorias - Impossibilidade de Incidirem sobre as Respectivas 
Operações ICMS, IPI e Imposto de Importaçãon). 

SILVEIRA, João Marcos. A Proteção Jurídica dos Segredos Industriais e de Neg6cio. Revista de 
Direito Mercantil, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 150, 151, 



2.2.1. PROTEÇÁO DO SOFMIARE VIA TRATADOS INTERNACIONAIS 

Questões sobre programas de computador têm sido muito discutidas no 

âmbito internacional. Sem a menor intenção de esgotar o assunto, e buscando-se 

tão somente sinalizar que há uma inquestionável tendência mundial de proteger o 

software como obra literária, via direito autoral, traz-se a colação alguns tópicos 

ligados a matéria. 

Em 12 de Agosto de 1992, os Ministros de Estado do M6xic0, do Canadá e 

dos Estados Unidos firmaram documento que acabou se traduzindo em anexo ao 

"North American Free Trade Agreement - NAFTAnI de onde se destaca o seguinte 

texto: 

Intelectual property 

Building on the word done in the GATTI and various international intellectual 

property treaties, NAFTA establishes a high leve1 of obligations respecting 

intellectual property. Each country will provide adequate and effective 

protection of intellectual property rights on the basis of national treatment 

and will provide effective enforcement of these rights against infringement, 

both internally and at the border.(. ..) 

Copyright 

For copyright, the Agreement's obligations include requirements to: 

protect computer programs as literary works and databases 

as compilations [...Im. 

O Capitulo 17 do tratado do NAFTA (anexo relativo a "Intelectual 

Property'), após fazer referência a diversos tratados internacionais (Berna, 

inclusive), diz expressamente em seu artigo 1705: 

"1705 - Copyright": (a) all types of cornputer prograrns are literary 

works within the rneaning of the Berne Convention and each Party 

shall protect them as such". 



Em conseqüência do. NAFTA, os Estados Unidos da América se viram 

obrigados a alterar a legislação interna a respeito do copyrights para fazer menção 

expressa ao programa de computador. Agora, a lei americana, baseada no sistema 

do copyright, também confere proteção ao programa de computador sustentada nos 

mesmos preceitos outorgados no Brasil, pela lei 9609198, e pode ser assim 

sintetizada: 

Copyright . An exclusive right conferred by the government on the creator of 

an work to exclude others from reproducing it, adapting it, distributing it to 

the public, performing it in public, or displaying it in public. Copyright does 

not protect an abstract idea; it protects only the concrete expression of an 

idea. To be valid, a copyrighted work must have originality and some 

modicum of creativity. l3 

Explicitando melhor a lei americana, Hefter e Litowits, (tradução livre 

disponível na forma do incluso Anexo 6)14 detalham o sistema de Copyright, 

deixando claro sua similitude com a lei brasileira de direito autoral, que por sua vez 

foi fiel aos princípios do TRIP.15 

Também na Comunidade Econômica Européia (CEE) a proteção do software 

foi regulamentada através da "Diretiva de 14 de maio de 1991, Relativa à Proteção 

Jurídica dos Programas de Computador" (JOCE, NQ L. 122-42, de 17-05-91), cujo 

artigo 1 Vetemina: 

ART. 1 - Objeto da proteção 

1. De acordo com as disposiçóes da presente diretiva, os Estados - 
Membros protegem os programas de computador atrav6s do direito autoral, 

l3  OELSNER, Benjamim. Glossary of Intellectual Property Terms. Introduction to Intellectual Property 
Rights. Publicado nos EUA pelo Departamento de Estado Americano, atravds do Office of 
International Information Programs, 1999, p. 36. 

14 Conf. HEFTER, Laurence R. e LITOWITS, Roberto D. What is Intellectual Property. Introduction to 
Intellectual Property Rights. Publicado nos EUA pelo Departamento de Estado Americano, atravds do 
Office of International Information Programs, 1999, p. 4 e 6 ( Anexo 6 ) 

'' Anexo ao   cor do Geral de Tarifas e Com6rcio (GATT) que cuida da proteção da propriedade 
intelectual. 



enquanto .obras literárias no sentido da Convenção de Berna para a 

proteção das obras literárias e artísticas. [...]I6 

Seguindo-se a Diretiva citada, os Estados Membros alteraram sua legislação 

interna para torná-la compatível com o Tratado. Exemplifica-se com o caso francês: 

Desde 19 de janeiro de 1992, a proteção juridica dos programas de 

computador é regida pelas disposições da Diretiva Europdia sobre a 

proteção jurídica dos programas de computador. 

As disposições relativas a eles, que figuram nos livros I e II do Código de 

Propriedade Intelectual, foram consequentemente modificadas pela Lei nQ 

94.361, de 10 de maio de 1994, trazendo a aplicaçao da Diretiva Européia 

(JO, 1 1 de maio de 1994, p.6863). Com a lei de 10 de maio, o direito francês 

entrou em conformidade com o direito europeu e, portanto, é atualmente 

idêntico ao dos outros países da União ~urop~ia . "  

Na reunião da Comissão de Propriedade Intelectual, realizada entre 28 de 

novembro e 1We Dezembro de 1994, os paises membros do MERCOSUL firmaram 

o "Acordo de Armonizacion de Normas sobre Propriedad Intelectual en e1 MercosuJ: 

cujo artigo 11 proclama: 

ARTICULO 11: Los programas de ordenador o computadora, sea como 

código fuente u objeto, serám protegidos como obras literárias de 

' conformidad a Ias disposiciones de1 Convênio de Berna. 

Além das disposições contemplando a proteção juridica ao software 

conferida pelos tratados acima mencionados que criaram tais blocos econômicos, é 

oportuno recordar que a legislação básica que regulamenta o comércio internacional 

também cuidou da matéria. 

É certo que o TRIPS (anexo que regula a proteção da propriedade industrial 

e intelectual a nível do Acordo Geral Sobre Tarifas e Combrcio - GATT, do qual o 

Brasil é um dos cerca de 150 paises signatários) trata os programas de computador 

como obras literárias, a luz da Convenção de Berna: 

'' BERTRAND, Andre. A proteção juridca dos programas de computador. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1996, p., 134. 

17 BERTRAN, Ibidem, p. 34-35. 



Artigo 10 - Programas de computador e compilação de dados 

1. Os programas de computador, sejam programas fonte ou programas 

objeto, serão protegidos como OBRAS LITERARIAS na forma da 

Convenção de Berna (1971) (...)". 

Particularmente no que concerne ao software, seria sustentável dizer que o 

Brasil confere proteção juridica ao programa de computador a luz do direito autoral 

praticamente desde o surgimento dessa invenção humana uma vez que o país, além 

da edição em 1973, de lei sobre direitos autorais e conexos (Lei nQ 5988), é 

signatário e ratificou internamente algumas convenções internacionais que conferem 

proteção jurídica as obras literárias - aí incluso o sofiware -, regradas no direito do 

autor. 

Duas dessas convenções são importantíssimas: a Convenção de Genebra e 

a Convenção de Berna. 

Reza o artigo 1% da Convenção de Genebra : 

Os Estados contratantes comprometem-se a tomar todas as disposições 

necessárias para assegurar a proteção suficiente e eficaz dos direitos dos 

autores e de quaisquer outros titulares dos mesmos direitos sobre as obras 

literárias, científicas e artísticas, tais como os escritos, as obras musicais, 

' dramáticas e cinematográficas, as obras de pintura, gravura e escultura. 

As obras citadas são exemplos inegáveis que o sofiware se acha 

incluído dentre as "obras literárias", na categoria dos "escritos". 

Similarmente, dispõe o artigo 2Wa Convenção de Berna: 

A designação de "obras literárias e artísticasn abrange todas as produções 

no domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a 

forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as 

conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, as 

obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as 

pantomimas, cuja execução cênica se fixa por escrito ou de qualquer outra 

maneira; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras 



cinematográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da 

cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de 

escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as produzidas 

por qualquer processo análogo da fotografia; as obras de arte aplicada; as 

ilustrações e as cartas geográficas; os projetos, esboços e obras plásticas 

respeitantes à geografia, à topografia, à arquitetura ou às cigncias. 

Os "outros escritos", listados dentre as "obras literárias", incorporam o 

conceito de programa de computador. 

Até 1987, embora fosse inequívoco que o software gozava, no Brasil, da 

proteção da legislação aplicável aos direitos de autor, essa proteção a nivel macro 

não atendia plenamente os clamores da sociedade brasileira e da comunidade 

internacional, que reclamavam pela edição de uma lei federal especificando a 

forma, o prazo e a amplitude da proteção que se estava a conferir aos programas de 

computador, anseio esse que se concretizou na Lei nV.646, de 18-12-87. 

2.2.2. POSICIONAMENTOS DOUTRINÁRIOS A RESPEITO DO MODO DE 

PROTEÇAO DE SOFTWARE NO PA~S 

É inquestionável que nas duas últimas décadas houve em nosso País uma 

preocupação maior com a proteção específica da propriedade intelectual relativa aos 

programas de computador, seja pelo próprio convencimento das autoridades pátria 

sobre a importância do tema, seja porque a comunidade internacional tem feito 

exigência nesse sentido como contrapartida para que o nosso País possa se integrar 

no mercado global. 

A legislação própria que hoje vigora é fruto das discussões travadas no 

Brasil, particularmente a partir de 1980. Nessas posições doutrinárias destacavam- 

se três correntes distintas:" os que proclamavam a propriedade industrial ('patente") 

como a forma mais indicada de proteção; os que reclamavam o tratamento como 

- - 

l8 LOSANO, Mário G. A Informática Jurídica Vinte Anos Depois. RT1615, Mai195, p. 351. 
Afirma o autor: "No plano teórico, foi motivo de discussão se OS programas deveriam ser protegidos 
juridicamente com as normas sobre patentes ou com aquelas sobre o direito de autor. A escolha de 
uma das duas vias implica conseqüências diferentes." 



obra suigeneris, afirmando ser esse o caminho correto para proteger o software; e 

a corrente vencedora, que defendia a proteção como direito autoral. 

Antonio chaveslg se reportou a essas três possíveis formas de proteção que 

a lei brasileira, então em gestação, poderia implantar, conclamando as vantagens e 

inconvenientes de cada um desses regimes. Quanto a proteção como obra literária, 

por exemplo, apontava como negativo que: 

[...I será a duração, absolutamente incompativel com a natureza e com as 

necessidades práticas do software. É correspondente ao período de toda a 

vida do autor, de toda a vida dos filhos, dos pais ou do cônjuge a quem os 

direitos patrimoniais tenham sido transmitidos. 

Paulo Luiz Neto ~obo" trouxe a colação o caso Sinclair contra Microdigital, 

primeiro julgamento a respeito da proteção jurídica do software no Brasil. A decisão, 

porém, evitou adentrar na apreciação dos direitos autorais envolvidos: como o 

processo tratava de software em placas ROM, o Tribunal decidiu que o problema 

básico estava no hardware, manifestando entendimento que a placa deveria ser 

objeto de patente, furtando-se, com isso, a proferir decisão com base nos 

pressupostos da legislação de direito autoral. 

Registra-se - na vigência da lei 9609198 - um julgamento tendo por escopo "a 

patente de software'!, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo (39 CAmara), 

quando se ementou: 

Programa de Computador - Proteção da propriedade intelectual - 
Desnecessidade da apresentação de patente do software. Suficiência da 

comprovação de registro que estabelece a presunção juris tantum de 

autoria - Interpretação do art. 2Q, 39, da Lei 9.609198..~' 

le CHAVES, Antônio. Aspectos juridicos da Juscibernética: Direito de autor do programador. Revista 
Forense, Vol. 290. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 128 ss. 

20 LOBO, Paulo Luiz Neto. Direito de Autor de Software. Revista Forense, Vol. 305. São Paulo: RT, p. 
87 (O TJSP, na Ap. n. 68.945-1, caso Sinclair Research Ltda versus Microdigital EletrBnica, decidiu 
em 27.05.86 que programas em placas ROM (Real Only Memory) são apenas um componente do 
hardware, não se caracterizando como programa do computador). 

2' Ag nQ 096.603-414. Rel. Des. Ênio Santareili Zuliani. São Paulo, 03-1 1-98. Revista dos Tribunais, 
vol. 760. Jurisprud6ncia Selecionada Civil. São Paulo: RT, Fev11999, p.151-154 



Nesse julgado ficou delineado que, para fins de proteção da propriedade 

intelectual de programas de computador, bastaria a comprovação do registro, o que 

estabelece a presunção juris tantun de autoria, conforme interpretação dos arts. 2Q e 

35 da Lei 9.609198. O julgamento não foi preciso: na verdade, a lei diz que a 

proteção independe de registro. Bastaria, portanto, fazer prova da publicação da 

obra (5 2" do art. 25 da Lei 9609/98), o que já assegura a proteção pelo prazo de 50 

anos, sendo, o registro, apenas um dos meios de comprovação do lançamento da 

obra. 

A necessidade de edição de lei própria, específica para proteger o software 

foi apregoada, dentre outros, por Antonio Chaves. Mesmo ressalvando que a lei 

5988173, em conjunto com o artigo 184 do código penal, já outorgava proteção 

adequada ao programa de computador, como direito autoral, assim escreveu sobre 

o tema: 
"A referida lei básica, que "regula os direitos autorais e dá outras 

providências [...I terá que ser revista e atualizada h vista da 

redemocratização do Pais e das inovações trazidas pela 7 ~ ~ 1 8 8 " . * *  

Mesmo antes da edição da lei 7646187, Newton ~ i l v e i r a ~ ~  opinava no sentido 

de que o software clamava por uma "proteção específica", apesar do quanto 

disposto no artigo 6Wa lei 5.988173: 

Considerando que a exclusividade sobre os bens imateriais somente pode 

decorrer de criação do Direito Positivo.que ele já determinada concepção do 

espírito como bem imaterial protegido, necessária se faz a proteção aos 

programas de computador por meio de titulo legal especifico, que atenda hs 

suas peculiaridades, impedindo sua reprodução por terceiros não 

autorizados, sem no entanto, entravar o desenvolvimento do setor. 

Luiz Olavo ~atista," em meados dos anos 80 defendia a proteção do 

software como "obra sui-generis": 

22 CHAVES, Antonio. Evolução da Propriedade Intelectual no Brasil. RT1685, nov192, p. 236 ss. 

23 SILVEIRA, Newton. A proteção Legal do Software. Revista dos Tribunais, vol 596, São Paulo: Ed. 
RT, Ano 74 - Junho de 1985, p. 30. 

2 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Luiz Olavo. Proteção Jurídica do Software, novos desenvolvimentos. Revista Forense 
vol. 301, Rio de Janeiro: Forense, p. 47 e 52 



Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, Holanda, Irlanda, Itália, México, Noruega, Polônia, 

Portugal, RDA, Tailândia e URSS estão em vias de adotar uma forma de 

proteção ou a adotaram muito recentemente. (...) há um projeto de lei 

aprovado na Câmara dos Deputados (...) apreciando criticamente a decisão, 

para concluir, ao final, que a aprovação da lei como proposta deixaria de 

"levar em conta interesses poderosos como os da IBM e dos grandes 

fabricantes que melhor se acomodariam em um regime sui-generis. 

O renomado e muito atuante advogado especialista em direito autoral, 

Cláudio de Souza Amaral 25, em matéria publicada em 1985, já sustentava que a 

expressão da idéia contida em um programa de computador, escrito que é, gozaria 

da proteção pelos principios do direito de autor uma vez que seria passivel de 

reprodução, cópia e transformação, para fazer funcionar um computador. 

Admitindo que o programa poderia estar "adequadamente protegido sem 

qualquer alteração na legislação existente(...)", apregoava que "devido a novidade 

do fenômeno da informática (...)" e da "falta de pronunciamento dos Tribunais sobre 

o assunto, bem como ao desacordo entre juristas na esfera internacional", havia, 

ainda, "uma situação de considerável incerteza nesse campo", a justificar a criação 

de norma legal própria para tutelar tal obra do intelecto, através dos princípios do 

direito de autor. 

Orlando Gomes asseverava, já na década de 1 9 8 0 ~ ~  que o entendimento 

dominante era no sentido de que tal trabalho, atividade criativa que é de quem 

executa, implica em que: 

"O entendimento dominante é que esse trabalho é atividade criativa de 

quem o executa e que o seu resultado é uma obra (se~iço) original, que 
' 

exige esforço intelectual tipico da personalidade do seu criador"." 

25 AMARAL, Claudio de Souza. A aplicabilidade do direito autoral B proteção do software. Revista 
Forense, vol. 290, Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 41-53 

*' GOMES, Orlando. Ensaios de Direito civil e de Direito do Trabalho. Salvador: Aide Editora, p. 24 
I 



Após acrescentar que, não mais se contesta com autoridade a possibilidade 

de assimilar o programa de computação as obras que os franceses chamam 

"oeuvres d'esprit.", o renomado autor reproduz a definição do vocábulo "Inforrnática", 

como tendo sido cunhado em 1962 por Ph. Dreyfus, na França, e consagrado pela 

Academia Francesa em uma definição vazada nos seguintes termos: 

L'informatique est Ia science du traitment rationnel, notamment par machine 

automatiques, de I'information considerée comme le support des 

connaissances et des communications dans les dommaines techniques, 

économiques et social.28 

Não foi sem razão, portanto, que ele afirmava categoricamente: É como 

direito autoral que se tem discernido predominantemente o direito informático do 

programador de computador". 

Citando a decisão do "Tribunal de Grande Instance de Paris", julgando o 

caso Apple Computer Inc. VS. S.A.R.L. Segimex, (que decidiu que o "software" - 
logiciel - de base goza da proteção concedida as obras de espírito), assim como 

outros dois julgados do Tribunal de Munique (1982) e da Pensilvânia (1976), o 

mesmo Orlando Gomes arremata: 

'É como direito autoral que a jurisprudência dos tribunais de palses 

desenvolvidos tem qualificado o direito informhtico do programador de 

compu ta~ão~~  

Orlando Gomes não deixa de expressar, por ultimo, seu pesar quanto a 

resistência que havia na aceitação da Lei n9988R3, sobre direitos autorais, para 

proteger o software, em face de razões de cunho polltico-econômico (e não jurídico): 

. "(. ..) Dentre essas leis, interessa principalmente a ultima porque, apesar da 

resistência à qualificação do "software" como direito autoral para impedir, no 

28 GOMES, Orlando. Ensaios de Direito civil e de Direito do Trabalho. Salvador: Aide Editora, pp. 
2415, cuja tradução livre diria "Informática 6 a cihncia do tratamento racional da informação - 
notadamente por máquinas automáticas - considerada esta como suporte do conhecimento e de 
comunicação nos domínios técnicos, econômicos e sociais." 

29 GOMES, Orlando. Ensaios de Direito civil e de Direito do Trabalho. Salvador: Aide Editora, p. 30 



fundo, a remessa para o exterior de seu pagamento, não há como afastar 

essa caracteriza~ão".~~ 

Orlando Gomes reafirma, ainda, essa sua convicção nesse mesmo tipo de 

proteção para o programa de computador em outra obra, quando diz: 

"um dos problemas tormentosos do software 6 a determinação de seu 

regime legal. Como o programa 6 atividade criativa do programador, sua 

proteção deve ser a que se dispensa aos direitos autorais". 31 

Ainda no longínquo novembro de 1982, cinco anos antes da primeira lei de 

software brasileira, Carlos Alberto Bitta?*, confirmando o pensar de Henrique 

~ a n d e l m a n ~ ~  declarava-se estar alinhado com os que defendiam a aplicação do 

Direito de Autor para o software: "nos termos mesmos da legislação vigenteJJ (lei 

5988ff3). Ou seja, sequer reclamava a edição de lei específica para o software: 

Versando, pela mesma forma, nessa temática, Henrique Gandelman 

considera o software protegível pelo Direito de Autor, nos termos mesmos 

da legislação vigente (...). De nossa parte (...) já haviamos colocados, em 

1978, a problemática da Computação no seio do Direito de Autor em nossa 

tese Direito de Autor na Obra Publicitária. (,..) 

Tratando das discussões que antecederam edição da primeira lei de 

software brasileira, BittaP4 recorda a defesa que fizera por uma legislação que 

protegesse o software como direito autoral: 

GOMES, Orlando. Ensaios de Direito civil e de Direito do Trabalho. Salvador: Aide Editora, p. 33 

31 GOMES, Orlando (Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior). Contratos: Novas Figuras 
Contratuais. 2 1 0  Edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p.472 

32 BITTAR, Carlos Alberto. Computação e Direito: Enquadramento juridico do "hardware" e do 
"software" no plano dos Direitos Intelectuais. Revista dos Tribunais, nQ 565. São Paulo: RT, 
Novll982, p. 15 

33 GANDELMAN, Henrique. Programas de computador e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro: JB, 
24-08-1 980; e O Impacto da Tecnologia Digital nos Direitos Autorais. Reflexões sobre Direito Autoral. 
Rio de Janeiro: Fund. Biblioteca Nacional, 1997, p. 67171. 

34 BITTAR, Carlos Alberto. O Regime Legal do Software no Brasil. Revista dos Tribunais, vol 677, 
Fascículo 1. São Paulo: RT, Março11 992, p. 14. 



Trata-se de criação complexa (...) protegfveis (sic) juridicamente e, em 

nosso entender, desde o início das discussões havidas, no Ambito do Direito 

de Autor. Com efeito, em tese pioneira no Brasil, defendida em 1981, em 

Congresso realizado na cidade de Florianópolis, sustentamos a inserç8o da 

respectiva regulamentação no campo referido. 

Aponta, em seguida, o mesmo Bittar, normativas norte-americana e de 

outros países, sempre nessa mesma linha de tratamento do programa de 

computador pelas regras dos direitos autorais: 

(...) lei dos Estados Unidos da América do Norte, que, em 1980, consagrou 

a inserção do software (computer program) no regime do Copyright, 

portanto, sob os princípios e as regras autorais (Emenda ao título 17, pela 

Lei 96.517180). (...) 

Outros países editaram normas especiais sobre o tema e na mesma diretriz, 

como: as Filipinas, cujo pioneirismo, na matéria, advdm de decreto 

presidencial de 1972; a Itália, por ação da jurispruddncia, na integração do 

programa à lei autoral; os Países Baixos, também sob a égide dos tribunais; 

a Hungria, com lei de 1983; a Austrália, com lei de 1984; a França, com lei 

de 1985 (sobre o lá denominado logiciel); o Reino Unido, a Alemanha e o 

Japão, todos com leis de 1985; a Espanha com a lei de 1987 sobre direitos 

autor ai^.^' 

Do relato sipra, pode-se af inar que a lei 7646187, ao colocar o software 

sob o manto protetor do direito autoral, simplesmente seguiu uma tendência 

mundialmente consagrada. 

Chaves, ainda na ausência da lei 7.646187, inclinou-se a afirmar que o 

software já gozava da proteção da lei 5.988173, com a aplicação cumulativa das 

penalidades previstas no art. 184 do código penal: fazendo sobrepujar a distinção 

entre direitos morais e pecuniários: 

Como em qualquer outra criag8o intelectual, os direitos de autor da criação 

em matéria de software separam-se, embora nem sempre nitidamente, em 

BITTAR, Carlos Álberto. O Regime Legal do Software no Brasil. Revista dos T h a i s .  "01 677, 
Fascículo 1, São Paulo: RT, MarçoI1992, p. 14 



dois grandes setores. O impropriamente denominado direito moral objetiva 

salvaguardar a personalidade e a boa fama do autor contra manipulações 

não autorizadas (....) Direito pecuniário é o que diz respeito à obtenção, por 

vias diretas ou indiretas de quaisquer vantagens patrimoniais que obra seja 

capaz de proporcionar. (...) 

As violações ao direito de autor são reprimidas no Brasil pelos arts. 184 a 

186 do C. Pen., com cominações cuja severidade aumentou muito em 

virtude das modificações introduzidas pela L. n. 6.895, de 17.12.1980, que, 

nas violações "para fins de comércio", passou a atribuir pena de reclusão de 

um a quatro anos e multa (...).36. 

A primitiva lei de software, gestada no auge da "Reserva de Mercado da 

Informática", refletiu esses posicionamentos doutrinários e veio conferir a proteção 

jurídica ao software pelas regras do direito autoral: 

Art. 2* - O regime de proteçáo a propriedade intelectual de programas de 

computador é o disposto na Lei n9 5.988, de dezembro de 1973, com as 

modificações que esta Lei estabelece para atender as peculiaridades 

inerentes aos programas de computador." 

As críticas do consagrado criminalista Fernando ~ragoso", foram baseadas 

na lei aprovada em 1987, dirigidas, porém, não ao sistema de proteção eleito, mas 

particularmente ao artigo 38, afirmando que, em materia penal, a lei de software 

nada acrescentou, pois apenas definiu seu tratamento como direito autoral, o que na 

época de sua edição já estava assentado pelos tribunais e, em matéria processual, 

bastaria ter reproduzido o vigente artigo 186 do Código Penal, concluindo: "Como se 

apresenta, a Lei software é considerável retrocesso na repressão da criminalidade. '1 

3e CHAVES, AntBnio. Aspectos jurldicos da Jusciberndtico: Direito de autor do programador. Revista 
Forense, vol. 290, Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 1331134. 

37 FRAGOSO, Fernando. A pirataria e suas consequ8ncias legais. Revista Forense, vol. 306, Rio de 
Janeiro: Forense, 1989, p. 31 6 



Antonio por sua vez, defende com galhardia a validade da lei de 

software de 7646187, ao confirmar a proteção do software pelas regras do direito 

autoral, reproduzindo os ensinamentos do Doutrinador argentino, não menos 

renomado, Antonio ~ i l l é . ~ '  Para ele, o software é uma criação intelectual e explica 

porque: 

a) Cada uma das partes constitutivas do suporte lógico de computador é 

inegavelmente uma criação da inteligencia humana. 

b) Tanto quanto o suporte lógico do computador seja o resultado de uma 

elaboração própria do autor e não imitativa de outra obra preexistente, tem 

o suporte lógico de computador nota de originalidade. 

c) Trata-se - é redundante dizê-lo - de uma criação intelectual, uma vez que 

não é industrial ou meramente mecânica. 

d) Têm os suportes lógicos de computador forma reproduzível (de fato 

sempre adquirem forma reproduzivel). 

Conforma-se com esse pensar a não menos consagrada Maria Helena Diniz: 

Como o direito de autor alberga as criações intelectuais de ordem estética, 

abrangerá o software, que representa realizações decorrentes do gênio 

humano, pois as máquinas só funcionarão se alimentadas por cartões e 

outros formulários decorrentes de prévia programação, feita por criação 

. intelectual, sob forma de planos, sistemas, fórmulas e projetas. Portanto, 

clara é sua proteção jurídica, desde que tenha originalidade, estimulando-se 

a criatividade, pois, tendo o direito autoral, seu elaborador, além do respeito 

Ct sua personalidade, poderá explorá-lo economicamente pelos contratos de 

licença, de encomenda e de cessão.40 

CHAVES, Antônio. A informática no direito de autor brasileiro. Revista Forense, vol. 340. Rio de 
Janeiro: Forense, janIl998, p. 28 ss. 

39 MILLE, Antonio. El programa es una obra. Mundo Informativo, Buenos Aires: 1984, 2Q quinzena de 
junho, p. 19. 

" DINIZ, Maria ~eléna. Tratado Teórico e PrAtico dos Contratos. 2a Edição, São Paulo: Saraiva,1996, 
p. 490. 



2.2.3. DA ATUAL PROTEÇÃO LEGAL AO PROGRAMA DE COMPUTADOR 

NO BRASIL 

No Brasil, o software é definido expressamente na Lei de Direito Autoral - nQ 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - em dois dispositivos (no inciso XII do art. 7Q e no 

parágrafo IQdo mesmo artigo 79: 

Art. 7" São obras intelectuais protegidas as criações do espirito, expressas 

por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangivel ou intangível, 

conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (....) 

XII - os programas de computador; (....) 

Parágrafo lQ - Os programas de computador são objeto de legislação 

especifica, observadas as disposições desta lei que Ihes sejam aplicáveis. 

A Lei específica a respeito do software, editada no mesmo dia da Lei 9610, 

ou seja, em 19 de fevereiro de 1998, assim dispõe em seu artigo 2Q: 

Art. 2* - O regime de proteção à propriedade intelectual de programas de 

computador 6 o conferido &s OBRAS LITERARIAS pela legislação de 

DIREITOS AUTORAIS e conexos vigentes no Pais, observado o disposto 

nesta lei". 

É oportuno dizer que, com a nova norma, é certo que o software será 

protegido com a mesma abrangência que dá guarida as demais "obras literáriasn, 

na forma da Convenção de Berna acima transcrita. Ora, estando protegido a luz dos 

Direitos Autorais, com a mesma magnitude com que se são tuteladas as "obras 

literárias" (escritos, tais como as composições poéticas, os livros, as peças teatrais, 

os artigos para jornais e revistas - e porque não dizer, os livros eletrônicos), pode- 

se assegurar, agora, que até mesmo o plágio de um programa de computador 

será objeto das sanções previstas na lei. 

Conforme se demonstrou em titulo próprio acima, a comunidade 

internacional - tal como acontece no Brasil - tende a consagrar o programa de 

computador como uma "propriedade intelectual, bem intangível, protegido pela 

legislação do direito autoral como obra literária e artlstica". 



CAP~TULO 3 MODALIDADES DE CONTRATO 

As modalidades contratuais mais usuais no mercado serão objeto de estudo 

neste capítulo. 

3.1. DISTINÇÃO ENTRE "MODALIDADES DE NEGÓCIO~ E "MODALIDADES 

CONTRATUAIS" 

' Na realidade, a expressão "Modalidades de Negócio1' é mais indicada do que 

"Modalidades Contratuais" para expressar as relações jurídicas vinculando usuários 

finais de programas de computador e os titulares dessas obras (ou quem os 

representam). 

De fato, a essência do negócio consistirá, sempre, no licenciamento de uso 

do software. O que pode mudar de um para outro negócio são as condições gerais: 

- o preço; 

- a periodicidade de pagamento da licença (parcela única, pagamento 

mensal, anual, ou outras formas); 

- a forma e as condições de pagamento; 

- o prazo (determinado ou indeterminado); 

- a abrangência ou limitação do número de cópias autorizadas; 

- fornecimento (ou não) do suporte físico; 

- a quem pertencerá o suporte físico - nos casos em que ele 6 fornecido; 
1941 . - a autorização para livre duplicação ou limitação à cópia "back-up , 

- a instalação onde será utilizado; 

- a autorização ou vedação do aluguel; 

- a permissão ou a proibição do uso na prestação de serviços a terceiros; 

- a capacidade do equipamento onde será usado; 

- o nível de suporte técnico disponibilizado ("hot line", "in ~ i t e " ~ ~  ou nenhum); 

41 No jargão do mercado, "back-upn é sinônimo de "cópia de segurança". 



- a disponibilização (ou hão) do direito aos ' ~ ~ - g r a d e s " ~ ~  e novos "relea~es"~~; 

- a limitação ou isenção de responsabilidade; 

- a autorização ou a vedação para cessão elou transfergncia; 

- as ressalvas sobre os direitos autorais, sigilo, reengenharia, segredos 

comerciais (dispensáveis, diga-se, porque decorrentes da lei); 

- as hipóteses e conseqüências da violação do contrato; 

- as garantias ao consumidor (se apenas as legalmente exigidas pelo Cddigo 

do Consumidor, ou outras adicionais); 

- o caráter da licença quanto a exclusividade ou não; 

- a forma, horário e local de prestação dos serviços t6cnicos complementares, 

na forma do art. 8 V a  Lei 9609198; 

- o modo de licenciamento (temporário ou permanente); 

- o tipo de uso conferido (exclusivo ou não exclusivo); 

- a disponibilização do código fonte ou a simples outorga do código objeto; 

- a data de validade técnica daquela versão do software; 

- outras cláusulas e condições gerais. 

3.2. MODALIDADES DE NEG~CIOS JURIDICOS COM SOFTWARE 

Além das modalidades de negócios jurídicos com software a seguir 

elencadas - as mais usuais atualmente no mercado - inúmeras outras podem ser 

concretizadas, incluindo-se a "venda casada", conjuntamente com revistas e jornais, 

a distribuição "gratuita" de software, quando o autor renuricia à remuneração ou o 

42 NO "hot Iine" o atendimento é feito à distância, por telefone, internet, "pager", fax; no "in site", o 
fornecedor do software se obriga a enviar - quando necessário - seus tecnicos nas instalações do 
usuário. 

43 Atualizações e melhorias no software que o desenvolvedor disponibiliza aos usuários ativos. 

44 Novas versões do programa que são entregues aos usuários com contrato de manutenção ativo. 



disponibiliza ao público pela modalidade ~ h a r e w a r e ~ ~  e ate a colocação em livre 

circulação, em lojas especializadas, de suportes físicos contendo gravados 

programas do tipo "standard', modalidade essa que será detidamente estudada no 

capítulo 10. 

3.2.1. CONTRATOS DE LICENÇA "POR MIPAGEM" 

Na comercialização de licenças de USO de programas de computador para o 

ambiente "mainframe"46, gerah'Iente OS contratos com os usuários finais são 

assinados pelo titular dos direitos autorais do software, por sua subsidiária 

brasileira (quando programa de origem externa), ou por seu representante legal no 

território ("~istribuidor"~), ou seja, diretamente com o dono da obra ou com a 

empresa que recebeu por cessão, os direitos de exploração econômica do software 

naquela área geográfica. Nesses contratos há, sempre, a assinatura das partes (não 

é um contrato de adesão), documento esse no qual são discriminados: 

1. o(s) computador(es) específico(s) onde será(ão) instalado(s) o(s) programa(s), e 

a capacidade de processamento dessa instalação; ou 

2. a(s) instalação(6es) licenciada(s), ou seja, o(s) endereço(s) no(s) qual(is) o uso 
I 

está sendo autorizado, conjuntamente com o estabelecimento de uma certa ! 

"mipagem"48. i 
Nos dois casos, evoluindo a instalação do cliente para máquina(s) mais 

potente(s) ou superada a "mipagem" previamente acordada, o usuário, mediante o 

45 Nessa modalidade, o usuário recebe a autorização para experimentar o software durante um prazo 
determinado, ao final do qual terá que decidir entre deletar o software da máquina ou adquirir a 
licença, mediante depósito da quantia pré-definida na conta bancária do titular. 

46 Equipamentos de grande porte. 

48 UMIP~9* 6 O utermômetro" que mede a capacidade de processamento de uma máquina. Quanto 
mais elevado o "MIPS", maior capacidade de PrO~eSSamentO. Possivelmente, a origem da sigla 6 
resultado de "Milhões de Informações Por Segundo". 



pagamento de uma taxa adicional de licenciamento, adquire o direito de utilização da 

mesma cópia do software nessa nova configuração, agora mais potente. É o que se 

chama de "up-grade". 

O padrão do mercado assegura o fornecimento, sem Ônus para o cliente, de 

"up grades", novos "releases" e C O ~ ~ ~ Ç Õ ~ S  que forem lançados no primeiro ano de 

vigência da licença. Vencido esse período de garantia, as partes assinam um 

"Contrato de Manutenção" o qual, além do Suporte técnico necessário ao adequado 

uso, assegura ao usuário o fornecimento de "up grades", novos "releases" e 

correções que forem lançados no período de vigência do ajuste de vontades (há 

casos em que o próprio contrato de licença já prevê que, findo o prazo de garantia, 

entrará em vigor, automaticamente, o plano de atualização e suporte técnico). 

. Importa ressaltar que, se uma nova versão do programa for lançada no 

período de garantia, ou na vigência de contrato de manutenção, o cliente terá o 

direito de receber ate mesmo novas cópias integrais do sistema sem que por elas 

tenha que fazer qualquer pagamento adicional. 

NOS ambientes de baixas plataformas (mini e micro informática), os contratos 

de licenciamento ou cessão de direitos de uso oferecem alternativas ainda mais 

completas visando atender as peculiaridades de tais ambientes, senão vejamos. 

são usuais contratos de licenças múltiplas em que o usuário recebe um 

único CD-ROM contendo o programa de computador (ou sequer essa cópia lhe 6 

entregue pois o cliente, não raro, tem a opção de "baixar" o software pela Internet, 

do sistema "download'); O usuário recebe tambem, antecipadamente, 

autorização para reproduzir certa quantidade de cópias pré-determinada. Nos 



negócios jurídicos subsequentes com o mesmo produto, sequer haverá a entrega de 

cópias do programa (quer em suporte informático, quer via baixa pela Internet), 

porque o software já está em poder do usuário que irá adquirir apenas certificados 

de licença ("papel"), autorizando o consumidor a estender o uso desse mesmo 

programa (já em poder do usuário) para outras máquinas. 

Numa outra modalidade, similar a duplicação pré-ajustada, porém ainda 

mais flexível, o licenciado (tendo recebido uma cópia do programa em suporte físico 

ou baixando a mesma pela Internet), é previamente autorizado a duplicar 

livremente o programa de computador, na medida de suas necessidades, 

ilimitadamente, em todo seu parque de computadores. Obriga-se, no entanto, a 

informar periodicamente ao autor do software - ou quem o represente - a quantidade 

de cópias que fez, preenchendo um relatório padrão que integra o contrato e 

pagando pelas licenças de USO, de acordo com a quantidade de cópias por ele 

realizadas no período. 

Com base nesse relatório periódico são emitidos os "Certificados de 

Licenças" e cobradas tais licenças adicionais, atos esses que aperfeiçoam o 

licenciamento de uso e legalizam, em definitivo, as cópias adicionadas a instalação 

do usuário final. Ha casos em que essas licenças de uso são disponibilizadas para 

baixa, via Internet, após se aperfeiçoar o pagamento feito pelo usuário final. Uma 

vez mais, o objeto do negócio é a outorga de certificados de licenciamento de uso, 

ou seja, a relação contratual entre o usuário e o titular da obra se resume na 

aquisição de simples papéis (as licenças de uso), sem circulação de meio-físico. 

Note-se que a ampliação do numero de usuários conectados em rede se 

equipara a cópia .do software, e exige a aquisição de licenças para o numero de 

terminais acrescido a rede. Os signatários de contratos de licença que conferem pré- 

autorização para cópia, caso aumentem o número de maquinas conectadas a rede, 

estarão ampliando o número de licenças a serem reportadas (e adquiridas), 

elevando o preço do licenciamento a Ser pago, sem terem realizado efetivamente 

qualquer cópia. 



3.2.2.3. AMPLIAÇÃO DA REDE 

Num sistema multiusuário (redes locais ou redes remotas), o usuário pode, 

por exemplo, ter adquirido uma licença para usar um programa de computador numa 

instalação com 50 terminais. Caso decida torná-la mais potente, ampliando o do 

número de usuários para, digamos, 100 terminais, poderá adquirir tão somente 

licenças adicionais para esses novos 50 terminais, com o correspondente 

forneciment, pelo titular do software ou de quem o represente, de "certificados de 

licença" (também aqui, simples papéis, autorizando o uso de software já em poder 

do usuário final). 

N ~ O  há, nesse caso, fornecimento sequer de uma cópia do software porque 

este já se encontra instalado no 'sewidor" da rede: apenas se autoriza a elevação 

do número de usuários que poderão acessar o software naquela rede; terá o usuário 

adquirido apenas uma autorização para utilizar a cópia que já estava em seu poder 

numa rede de computadores mais potente (novamente, adquiriu simples "papéis"). 

3.2.2.4. PROGRAMAS DE COMPUTADOR MODULARES 

Existem também contratos de licença de uso onde o programa de 

computador é constituído de diversos módulos, os quais normalmente são 

integralmente disponibilizados para USO imediato, ou ativados, módulo a módulo, 

numa ordem cronológica, na conveniência do usuário final, na medida em que forem 

sendo implantados. 

A título de. exemplo, cita-se aqueles programas de computador de gerência 

empresarial, mais conhecidos como "E.R.P." (tais como aqueles comercializados 

pela SAP, Microsiga, DataSul e Oracle), onde, sistematicamente, o sistema é 

integralmente gravado nas máquinas do usuário final. A disponibilização para o uso 

("implantação"), no entanto, é feita aos poucos, em fases, mediante fornecimento de 

simples "pass words" (senhas). 



Pode-se começar, por exemplo, pela implantação dos módulos básicos de 

faturamento e controle de estoque; posteriormente, ativa-se, digamos, os módulos 

de contabilidade e gerência de recursos humanos; em seguida os módulos de 

escrita fiscal e apuração de custos; assim por diante, instalam-se todos os módulos 

que compõe o sistema, na exclusiva conveniência do cliente, que decide ao tempo 

certo qual modo pretende ver disponibilizado para o uso, em qualquer combinação 

de módulos. 

No ato da opção por cada um desses módulos e da simultânea liberação das 

senhas, são devidos ao titular da obra os valores referentes as licenças de uso 

correspondentes aos módulos, cuja utilização está sendo autorizada. 

Nesse tipo de operação, a configuração da prestação de serviços é ainda 

mais transparente, em face da dependência absoluta do usuário final, no sentido de 

que o fornecedor do software o instale, implante e suporte. Nada que assimile, 

portanto, tais contratações, as "operações mercantis". 

3.2.2.5. LICENÇA POR SITE 

Nessa modalidade contratual, 0 contrato de licença define o endereço 

(edifício) onde o software será utilizado. 0 preço da licença de uso será fixado com 

base no provável número de usuários do sistema naquele espaço fixo. Assim, se na 

instalação "A" estão previstos 30 usuários e na instalação "B", 500 usuárioç, 0s 

preços das licenças de uso serão substancialmente distintos - embora o software 

licenciado seja absolutamente o mesmo . Caberá ao usuário - se necessário - a 

duplicação e instalapão do programa de computador nas diversas máquinas. 

3.2.2.6. PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS ("O&M") 

Peculiar também, é aquela licença de USO que atende a programas pr6- 

gravados. O fabricante de equipamento (computador, por exemplo), firma com o 

titular do software um contrato que lhe autoriza instalar uma cópia do software em 

cada equipamento por ele fabricado. 



O cliente decide, ao comprar o equipamento, se vai adquirir a máquina e 

instalar nela os programas de sua livre escolha no futuro, ou se vai adquirir o 

equipamento conjuntamente com a licença de uso do software, sem pagamento 

adicional. Nesse caso, a licença acompanha o computador, já que aqueles 

programas foram previamente instalados no winchester do computador e nele se 

encontravam quando da aquisição da máquina. 

Essa modalidade é muito usual para os programas de computador básicos 

para o funcionamento dos equipamentos, tais como os sistemas operacionais, os 

programas anti-virus e certos jogos. 

Uma vez mais, sistematicamente não há fornecimento de suporte 

informático. 

A transferência eletrônica de dados por canais de telecomunicações também 

é referida pela expressão inglesa download. 

Abordando a questão da transferência eletrÔnica de software, pode-se citar, 

a titulo de exemplo, o programa de computador oferecido à contribuintes do imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza pela Secretaria da Receita Federal 

do Ministério da Fazenda. Muito embora não haja a circulação com finalidade 

econômica, o programa que ajuda no cálculo do imposto de renda, .fazendo o papel 

de um técnico que presta ao contribuinte o secviço de cálculo do imposto devido, é 

distribuido gratuitamente ao contribuinte em disquetes - transferência por meio físico 

- ou pela Internet (www.receita.fazenda.qov.br), via transferência eletrônica. 

Resta ao usuário a opção de dirigir-se ate a unidade mais próxima da 

Receita Federal e retirar uma cópia em mídia magnética do programa ou baixá-lo 

pela Internet. É importante notar que 0 programa de computador disponibilizado para 

instalação no computador do contribuinte 6 o mesmo, independentemente da 

alternativa que foi usada para levá-lo dos computadores da Receita até 0s 



computadores do usuário final (contribuinte), se pela Internet, ou através dos 

disquetes disponibilizados pela Receita Federal. 

Embora o exemplo utilizado seja de um software de distribuição livre (não 

onerosa), essa modalidade contratual envolvendo download é cada vez mais usual, 

particularmente nos casos em que o programa exige frequentes atualizações, como 

é o caso dos programas "anti-virus". 

Esse tipo de negócio jurídico envolvendo a transferência de software por 

download já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.945-7, na qual foi proferido 

voto pelo MD. Ministro Octavio Gallotti (Relator), via do qual deferia, em parte, o 

pedido de medida cautelar, Contra O incis0 VI, do parágrafo 1'. do artigo 2'. da lei 

estadual número 7.098198~' para suspender a expressão "ainda que realizadas por 

transferência eletrônica de dados", de forma a consignar que a incidência do ICMS 

não abrange o licenciamento ou cessão de uso de software baixado via 

transferência eietrônica de dados. 

3.2.2.8. "ASSINATURAS" DE LICENÇAS DE USO 

Uma nova modalidade de negócios que vem ganhando projeção no mercado 

é o sistema de "~ssinatura". 0 usuário final paga a taxa de licenciamento (parcela 

única, mensal ou anual), proporcionalmente à lista de programas, número de 

usuários e prazo, pelo qual pretende utilizá-los. O valor inclui o direito ao 

recebimento (um baixa via Internet) dos "up-grades" e novos "relesses" do(s) 

programa(s) licenciados que vierem a ser lançados no período de vigência da 

assinatura licenciada. Na rescisão do contrato (inclusive por decurso do prazo), o 

usuário deverá deleta?' de seus computadores, eventuais cópias dos programas em 

seu poder. 

49 O texto legal reza: "O imposto incide: (...) "VI - sobre as operações com programa de 
computador - software -, ainda que realizadas por transferência eletrbnica de dados". 

50 "De(etar" 6 O mesmo que "apagar" dados OU informações de SUPOrtes informãticos ou da memória 
das maquinas. 



3.2.2.9. EXEMPLOS PRÁTICOS DE "LICENCIAMENTO POR VOLUME" 

Inúmeras são as opções de "Licenciamento por Volume" disponíveis no 

mercado - inclusive sob a modalidade de "assinatura". A título simplesmente 

ilustrativo, se indica os contratos "M.O.L.PJJ da linha Microsoft (típico caso de 

duplicação pré-ajustada), acessível no site da empresa5' e que foi objeto de inserção 

publicitária na página 6, do Catálogo "Brasoftware", edição nW2, AbrilIMaio 2002. 

Da mesma companhia, vale lembrar o contrato do tipo "Selecl' (duplicação pré- 

autorizada), através do qual o cliente recebe uma autorização prévia para duplicar 

livremente o software, mediante O compromisso de adquirir a posteriori as 

correspondentes licenças. 

Uma navegação em certos "sites" de empresas de software permite 

conhecer algumas dessas modalidades contratuais. Por exemplo, no "siteJ'da Citrix 

Systems, ~nc.~*,  encontram-se ofertas a seguir sintetizadas: 

(...) Premium Licensing Program Overview 

The Citrixa Premium Licensing Program is a licensing program designed for 

multi-national organizations deploying a significant volume of Citrix products. 

The Premium Licensing Program benefits customers by providing greater 

license managernent, purchasing and pricing flexibility, as well as a 

simplified product installation process. 

Significa dizer: o "Citrix@ Premium Licensing Program" é um programa de 

licenciamento dirigido parti~~iarmente a empresas muitinacionais que se utilizam de 

volume significativo das linhas de software da empresa, proporcionando benefícios 

ao licenciante, pela facilidade de gerenciamento, flexibilidade de compra e de preço, 

assim como um processo de instalação simplificado. 



A empresa oferece, alternativamente, o serviço de suporte: "( ...) Support 

Services can be included as part of the Premium Licensing Program agreement or 

can be added separately". 

Se o usuário preferir, poderá, ainda, optar pela modalidade contratual da 

"Assinatura", via da qual receberá o direito de utilizar o software durante período pré- 

determinado, conjuntamente com "up-grades" e manutenção (suporte técnico), 

pagando as correspondentes taxas de licenciamento: 

(...) the Premium Licensing Program include Subscription Advantage (...). 

Subscription Advantage provides customers with a convenient way to keep 

their Citrix software current to maximize their application serving computing 

investments. Subscribers are eligible to receive software upgrades, 

enhancements and maintenance releases that become available during the 

term of their subscription. 

A assinatura inicial será por até dois anos, prorrogáveis e renováveis: 

Subscription Advantage is for a one-year or a two-year term. Customers may 

choose to extend their subscription benefits by selecting an additional pre- 

paid year of subscription on their purchase orders. Upon subscription 

expiration, the customer is able to renew their subscription benefits annually 

beyond their Premium Licensing Agreement term. 

O programa é extensivo as coligadas ou controladas do usuário final, ainda 

que localizadas em outros países: 

(...) The Citrix Premium Licensing Program Agreement is designed to extend 

to your entire organization including all affiliates. This enables you to 

capitalize on your total volume purchasing power, whether your affiliates are 

. in a single country or located around the world. 

Outro exemplo seria o "sifeJJ da SYMANTEC,~~ do qual foi reproduzida a 

seguinte mensagem publicitária: 



"Symantec Value Program - 10 licenças ou mais; Symantec Global License 

Program - 2000 licenças ou mais; opções de Licença da Symantec - O 

Futuro do Licenciamento de Software, Disponível Hoje. Escolha o programa 

de licenciamento que melhor se ajusta às suas necessidades. (...) O 

Symantec Value Program é a forma mais rápida e fácil de licenciar 

softwares da Symantec. O programa baseado em certificados oferece 

descontos atraentes por volume (...) 

Em seguida, após definir aquisição de no minimo 10 unidades, esclarece que 

o usuário vai adquirir um só exemplar da mídia e as licenças adicionais, 

conjuntamente com a autorização para duplicá-lo: 

Com o Symantec Value Program, você simplesmente adquire um pacote de 

mídia de baixo custo ou de varejo do seu revendedor e nós fornecemos um 

certificado autorizando-o a fazer uma cópia para cada licença adquirida. 

Mediante o pagamento de "uma pequena taxa adicional", é possível receber 

"as versões mais recentes (...) nós atualizamos e aperfeiçoamos o nosso software 

regularmente." Com a "Garantia de Upgrade" o que assegura ao usuário que, 

sempre que a Symantec lançar uma versão completa atualizada do sistema, o 

usuário, através da Garantia de Upgrade (Upgrade Insurance) terá direito a atualizar 

todas as suas unidades de licença. 

Essa modalidade contratuai oferece, ainda, ao usuário, o "direito a acesso 

gratuito a um site protegido na Web criado especialmente para clientes do Symantec 

Global License Program para download de produtos e atualizações via Internet." 

Confere, ademais, a opção do envio da mídia magnética para o endereço do 

cliente, caso a sua escolha seja assim, mediante o pagamento de "um 'custo 

reduzido". Impofla dizer: nesse caso, estarão configurados dois negócios distintos: o 

licenciamento de USO do software e aquisição do SUpOt'te físico. 

Em respeito a brevidade, aqui não se reproduz outras opções nessa linha de 

licenciamento por volume (sem qualquer vínculo Com O fornecimento de suporte 

físico, o que, de fato não acontece, salvo excepcionalmente e mediante pagamento 

adicional relativo ao preço da mídia), disponíveis no mercado. Indica-se apenas, que 



uma série de outras opções de 'licenciamento por volume e "assinaturas", podem ser 

localizadas nos seguintes endereços da Internet: 

Ressalte-se que, nas ~odalidades de negócios jurídicos envolvendo 

programas de computador supra apontadas, o objeto central da operação é o 

Iicenciamento ou cessão de direito de USO de programa de computador, e tais 

operações em nada se assimilam com a "revenda de exemplares do corpus 

mechaninum da obra intelectual que nele Se materializa". 

3.3. NÃO HÁ LICENCIAMENTO DE USO DE S O M A R E  "SOB ENCOMENDA" 

" Site" 

www.adobe.com.br/~urchase/o~eno~tions/main.html 

www.macromedia.com.br/buv/volume license 

www.br.corel.com/cl~/index/html 

www.autodesk.com. 

http://rad.dpto.corn.br/rncafee/avd.htrn 

www.borland.corn.br/ondecom~/vla.htrn 

www.computerassociates.corn/~icensing/ 

Empresa 

Adobe 

Macromedia 

Corel 

Autodesk 

McAfee 

Borland 

CA 

Tendo este capítulo por objeto a discussão das modalidades negociais com 

software, outra ressalva que deve ser feita é que, contrariando certas decisões das 

Cortes Superiores (STJ I STF) não há licenciamento de uso de software "sob 

encomenda". 

Modalidade 

Contratual 

CLPKLPISLP 

MVLPNLO 

CLP 

OLA 

AVDISAV 

VLA 

OLPIGLP 

Explica-se. O artigo 4P da lei de software determina que: 



Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao 

empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos 

ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência 

de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa 

e desenvolvimento (...) ou ainda, que decorra da própria natureza dos 

encargos concernentes a esses vinculos. 

Assim, ao contratar o desenvolvimento de um software (daí a sugestiva 

designação "sob encomenda'), ou ao determinar que o contratado, seja empregado, 

prestador de serviço, funcionário publico ou estagiário, participe do desenvolvimento 

de um software, o contratante tem reservado, de imediato, por lei, em seu favor, a 

titularidade dos direitos autorais, tanto no que diz respeito aos direitos morais, 

quanto no que concerne aos direitos patrimoniais (salvo exceçáo contratuaimente 

ajustada). Para que, então, o encomendante deveria obter uma "licença de uso" de 

algo que já lhe pertence? 

Ademais, pertencendo o software ao encomendante - como de fato pertence 

-, a empresa (ou profissional) contratado para o desenvolvimento da obra estaria 

proibido (por força da lei) de comercializar novas cópias do referido programa, ainda 

que alterados, mesclados ou incorporados em outros sistemas. Assim, não há que 

se falar em licenciamento de uso de software "sob encomenda". 

Constatada a existência de "contrato de licenciamento", é inequívoco que 

aquele que se apresenta como "licenciante" está reservando para si os direitos 

autorais, de tal forma que possa continuar a fazer a exploração econômica dessa 

mesma obra (alterada ou não). Assim, caso um "contratado" outorgasse para o 

encomendante uma "licença de USO', tal software perderia sua característica "sob 

encomenda" para inserir-se nas categorias dos programas licenciados ("standarg 

ou u c u s t d e # 5 4 )  e, portanto, deixaria de ser assimilável pelo conceito "sob 

encomenda". 

54 SAAVEDRA, RUY A Proteção Jurídica do Software e a Internet, Lisboa: Don Quixote, 1998, p. 30 
( ~ p u d  STF - 1". RE nQ 176.626-3-SP. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 11-12-98. IOB - 
Informações Objetivas: Sã0 Paulo, €301 IChlsfIPI e outros nQ 3/99 P. 5, Jan/99.). Escreveu Saavedra: 
'os programas adaptados a0 cliente (customi'ed) constituem uma forma híbrida entre os programas 
standard e 0s programas à medida do cliente." 



3.4. REVENDA DE SUPORTES INFORMÁTICOS COM PROGRAMAS DITO 

" STA NDA RD' 

De acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal55, a produção em 

larga escala, de maneira uniforme, de programa de computador não destinado ao 

atendimento das necessidades específicas de um determinado usuário, colocados 

no mercado para aquisição por quaisquer consumidores, em lojas especializadas e 

até em supermercados, configuraria operação de circulação de mercadoria, 

implicando em fato gerador do ICMS e, como tal, sofreria a incidência desse tributo 

estadual. 

Considerando-se, no entanto, que nesse particular está o núcleo central da 

questão que esta dissertação busca clarear, o tema será objeto de capítulo 

específico (o de número 10), discussão essa que será precedida da apresentação 

das quatro possíveis modalidades de tratamento tributário ao software. Antes, 

porém, será trazido a discussão a abordagem tributária dispensada ao programa de 

computador pelas legislações Federal, dos Estados Membros e do Distrito Federal. 

55 cf. STF (IQ T.). RE nQ 176.626-3 -SP. Rei. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 1 1-1 2-98. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, n. 761, Mar. 1999, P. 170-177 e STF (1' T.). R.E nQ 1994649lSP. Rel. Min. 
Ilmar Galvão. DJU 30.04.1999. Revista Dialética de direito Tributário nQ 46. São Paulo: Dialética, 
Ju111999, p. 158 



SEGUNDA PARTE 

LEGISLAÇAO TRIBUTARIA 



4.1. NORMAS FEDERAIS SOBRE TRIBUTAÇÁO DE SOFMIARE 

A Portaria nQl81, de 28.09.89, do Ministério da Fazenda, determinou que, 

nas operações de internamente, no País, de suportes informáticos contendo 

software, o preço da licença de uso (que se traduz, por excelência, no preço do 

software), não deveria receber o tratamento como mercadoria, normatizando no 

sentido de que a tributação, pelo Imposto sobre Produtos Industrializados e pelo 

Imposto de Importação, recairia tão Somente em relação ao valor da midia 

magnética: 

2. O suporte informático estará sujeito a incidência do Imposto de 

Importação e do Imposto sobre os produtos industrializados. 

2.1. O valor aduaneiro do suporte informático não abrange o custo ou o 

valor do programa, desde que este custo ou valor conste no documento de 

aquisição, destacadamente do custo ou do valor do suporte físico 

propriamente dito. 

Estabelece, portanto, citada normativa, que nas operações de importação de 

suporte informático contendo gravados programas de computador, "0 valor 

aduaneiro do suporte informático não abrange o custo ou o valor do programa", ou 

seja, faz uma distinção para efeitos tributários entre o meio físico (disquete, CD- 

Rom) e a propriedade intelectual nele gravada. 

Corroborando tal entendimento, determina, ainda, que 

[. ..I serão tributados na forma dos arts. 554 a 555, 1, do Regulamento do 

Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nQ 85.450, de 4 de dezembro de 

1980 - RIRl80, os rendimentos correspondentes a direitos autorais pagos a 

beneficiários residentes ou domiciliados no exterior na aquisição de 

programas de computadores - software, para distribuição e comercialização 

no País ou para uso próprio, sob a modalidade de cópia única. 
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Significa dizer: mesmo.o software de origem externa, pronto para utilização, 

e ainda que destinado a "distribuição" e %omercialização" recebe, pela legislação 

federal, tratamento tributário como serviço ("direito autoral", ou seja, propriedade 

imaterial, intelectual, intangível), e não como mercadoria. 

O RIW99, aprovado pelo Decreto nVO00, de 26.03.99, em seu artigo 685, 

torna atual a exigência dos supra mencionados "arts. 554 e 555", determinando que: 

Art. 685 - Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, 

creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, 

a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência 

na fonte (Decreto Lei nQ 5844, de 1943, art. 100, Lei nQ 3.470, de 1958, art. 

77, Lei nQ9.249, de 1995, art. 23, e lei nQ 9.7i9, de 1999, art. 7Q e 89): 

I - a alíquota de 15%, quando não tiverem tributação específica neste 

Capítulo, inclusive (....)" 

Assim, é passível a interpretação no sentido de que a Receita considera as 

operações com software como prestação de serviços, já que estão sujeitas a 
retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte, retenção essa inconcebível 

caso o bem fosse assimilável pelo conceito de mercadoria. 

Cabe uma ressalva quanto a parte final do item 1 da Portaria sob comento. 

Em resposta a consultas, há órgão da Receita Federal expedindo entendimento de 

que não estariam sujeitos a retenção na fonte os pagamentos relativos a aquisição 

de "cópias múltiplas" de software, já que a normativa aponta "sob a modalidade de 

cópia Única". 

Esse interpretar pode ser lido de duas formas: 

a) expressa um comportamento coerente com O posicionamento do fisco, que na 

sua saga arrecadatoria está sempre sedento por ampliar a base tributária; 

É que, ao expressar que o bem estaria fora da esfera de incidência do IR- 

Fonte, pretende fazer crer que 0 mesmo poderia vir a receber tratamento como 

mercadoria. 

b) exterioriza falta de sintonia com a legislação específica de software. 



É que o termo "cópia única" contempla toda aquisição de software para uso 

próprio (em qualquer quantidade de exemplares) e tem sua origem no artigo 30 da 

lei nV.646, de 18-12-87, gestada em plena eficácia da reserva de mercado da 

informática, a qual, tendo criado o mecanismo da análise de similaridade, precisou 

introduzir um antídoto para permitir que o usuário pudesse fazer a importação direta 

dos programas de computador que tivessem vedada sua circulação no Pais. 

Assim, o artigo 30 da Lei nP 7.646, de 18.12.87, passou a designar "cópia 

única" todas as cópias (ainda que múltipas) internadas no País diretamente pelo 

usuário final. Tem-se, pois, que a expressão ''cópia Única" não expressa o significado 

de "uma só cópia" mas exprime o sentido "cópias para uso próprio" (e não para 

comercialização), uma vez que a lei autorizava a importação de quantidade infinita 

de unidades (tantas cópias quantas fossem necessárias para uso do próprio 

adquirente). 

Implica concluir que o desejo primitivo do legislador fiscal foi obter a 

tributação, pelo Imposto de Renda na Fonte de toda remessa em pagamento de 

direitos autorais de software, seja para distribuição e comercialização - qualquer que 

seja o número de exemplares adquiridos -, seja para uso próprio (eis porque na 

modalidade "cópia Única"), uma vez mais pouco importando o número de 

exemplares (desde que não fossem destinados a comercialização, seriam 

conceituados como "cópia única"). 

Outro dispositivo no qual a legislação federal assimila as operações com 

programas de computador a prestação de serviço é 0 artigo 186 do Regulamento do 

Imposto de Renda, que trata da base de cálculo para a tributação dos rendimentos 

provenientes de serviços prestados por não-residentes. Esse dispositivo encontra-se 

em plena sintonia com os artigos 709 e 710 do RIW99, aprovado pelo Decreto nP 

3000, de 26.03.99 que tratam da retenção do imposto de renda nas remessas ao 

exterior em pagamento de "serviços técnicos, serviços de assistência técnica e 

royalties", assim como das remessas ao exterior a titulo de direitos autorais. 

Comentando o referido artigo 186 do RIW90, Heleno ~ ò r r e s ~ ~ ,  insigne 

catedrático, assim se expressa: 

" T ~ R  RES, Helena Taveia. Pluritributação infernaci~nal sobre as rendas de empresas. 2' Ed i@), 
S ~ O  Paulo: Editora dos Tribunais, 2001. 



A base de cálculo para a tributação dos rendimentos provenientes de 

serviços prestados por não-residentes corresponde à receita bruta das 

vendas e serviços, que compreende o produto da venda de bens nas 

operações de conta própria e o preço dos serviços prestados (art. 186, 

RIRl99). 

Em outros casos - assegura Torres - os royalties são tributáveis a base de 

15%, quando decorrentes de uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: 

a) colheitas ou extração de recursos vegetais, inclusive florestais; 

b) pesquisa a extração de recursos minerais; 

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de 

marcas de indústria e comércio; 

d) direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou 

da obra. 

É sintomático o tratamento da tributação dos direitos autorais da mesma 

forma e no mesmo capítulo que trata da tributação dos serviços, o que aponta para a 

similaridade entre remuneração por direitos autorais e remuneração por prestação 

de serviços. 

Veja-se, nessa linha, que há portaria específica do Ministério da Fazenda 

regulando a matéria (portaria 181189-MF, acima comentada) via da qual somente o 

suporte informático (onde eventualmente O programa possa estar contido) recebe o 

tratamento como mercadoria, enquanto a remuneração da licença de uso recebe 

tratamento como serviços tributáveis na fonte. 

Apesar de editada em 1989, a portaria 181lMF continua em plena eficácia e 

foi confirmada por normas mais recentes que repetem e consolidam o seu conteúdo. 

Veja-se, nesse mesmo sentido, que o valor da licença de uso foi excluindo do 

tratamento tributário como mercadoria, via Decreto Federal nV.498, de 16 de 

fevereiro de 1998, que "Dispõe sobre a Aplicação do Acordo sobre a implementação 

do Artigo v11 do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994" e determina:. 

~ r t .  20 - O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou 

instruções para equipamento de processamento de dados será determinado 

considerando unicamente o custo ou o valor do suporte propriamente dito, 



desde que o custo ou o valor dos dados ou instruções esteja destacado no 

instrumento de aquisição. (Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira) 

Aqui, também, o Executivo Federal expressa a distinção, para efeitos 

tributários, entre o meio físico (disquete, CD-Rem) e a propriedade intelectual nele 

gravada. 

Corroborando tal tratamento, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal N"6198, de 16 de Fevereiro de 1998 (D.O.U. DE 17/02/98), expressa 

entendimento no sentido de que: 

~ r t .  5" O vaalr aduaneiro de suporte físico que contenha dados, 

programas ou aplicativos para equipamento de processamento de dados 

será determinado considerando unicamente o custo ou o valor do suporte 

propriamente dito, desde que o custo ou o valor dos dados, programas ou 

aplicativos esteja destacado no instrumento de aquisiçáo [...I 

Uma vez mais, o Executivo Federal determina que se exclua da valoraçáo 

aduaneira os valores referentes ao direito autoral de programas de computador - 
que são objeto dos contratos de licenciamento ou cessão de direito de uso - 
limitando a tributação, que terá por base apenas o valor do meio-físico (disquete, 

CD-ROM, epron). 

Objetivando esclarecer os agentes aduaneiros sobre como procederem ao 

desembaraço de suportes informaticos contendo gravados programas de 

computador, nos casos em que a documentação fiscal que acompanhar 0s 

programas não exibirem em destaque o valor da licença de uso, a Instrução 

Normativa da Secretaria da Receita Federal NQ 17/98, de 16 de Fevereiro de 1998 

(D.O.U. DE 17/02/98), tornou publica a "Nota Explicativa n V  3.1. (ver anexo 1) 

Comentário 13.1 

Aplicação da decisão sobre a valoração de "suportes físicos que contenham 

software para equipamento de processamento de dados. 

..... 
1. Este comentário trata da questão da valoração de suportes fisicos que 

contenham software para equipamentos de processamento de dados, 

no contexto especifico da aplicação do parágrafo segundo da decisão 

adotada pelo Comitê de Valoração Aduaneira. 



2. O princípio a ter em conta a esse respeito é que, para determinar o 

valor aduaneiro dos suportes físicos importados que contenham dados 

ou instruções, se levará em consideração somente o custo ou valor do 

suporte físico propriamente dito. Por conseguinte, o valor aduaneiro 

não compreenderá o custo ou valor dos dados ou instruções, sempre 

que este esteja destacado do custo ou valor do suporte físico. (...)". 

Importa reafirmar: a Receita Federal usa a expressão "...valoração de 

suportes físicos que contenham software para equipamentos de processamento de 

dados...", deixando claro que o software está contido no suporte fisico mas com ele 

não se confunde. Tanto é assim que trata o suporte físico distintamente do programa 

de computador, determinando que Somente o valor do primeiro se traduz na base de 

cálculo dos tributos alfandegários. 

De todas as disposições deste comentário da Receita Federal, no entanto, a 

frase que tem maior significado está contida no item 3, onde se expressa que: "Uma 

das dificuldades encontradas ao aplicar esta decisão se radica na distinção que 

deve existir entre o custo ou O valor dos dados OU das instruções e o custo ou o valor 

do suporte físico" 

Assim, há um reconhecimento expresso e inquestionável do Fisco Federal, a 

respeito da distinção que deve ser feita entre O suporte físico e o valor dos dados ou 

instruções (software) que nele se acham contidos. 

~á quem sustente que o artigo 710 do RIW99 seria ainda mais especifico do 

que o artigo 685 para qualificar a incidência do IR-Fonte nas remessas em 

pagamento de software, porque O mencionado dispositivo legal abarca 0s 

pagamentos de qualquer forma de direito, pagos sob qualquer título, e tendo-se 

presente que o software recebe O tratamento conferido pela legislação dos direitos 

autorais: "~s tão  sujeitas a incidência do imposto na fonte, a aliquota de 15%, as 

importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior 

pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer titulo, de qualquer forma de direito", 

artigo esse que coloca na esfera de incidência do IR-Fonte, inclusive, 0s 

pagamentos pela transmissão de filmes, eventos, competições esportivas. 

Outro a ser notado é que há mais de uma década o Banco Central do 

Brasil administra duas taxas de câmbio distintas, quais sejam: "Mercado de Câmbio 



de Taxa Livres" (Resolução BCB 1690190) e o "Mercado de Câmbio de Taxas 

Flutuantes". No primeiro segmento são cursadas as operações de câmbio relativas à 

importação de mercadorias; o segundo, criado pela Resolução 1552, de 22-12-88, 

ficou muito conhecido como "dólar turismo" porque passou a permitir a compra de 

dólares para as viagens ao exterior, assim como autorizou as agências de viagem a 

funcionarem como uma espécie de "casa de câmbio" para certas operações 

cambiais. 

O segmento do "dólar turismo" foi sistematicamente ampliado para autorizar 

certas operações expressamente listadas. Com a edição da Circular n" 534, em 

setembro de 1989, o Banco Central do Brasil (Bacen) pela primeira vez se reportou 

ao programa de computador, para determinar que tais pagamentos deveriam ser 

cursados no "Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes" (ou "dólar turismoJ) ou seja, 

em segmento diferente daquele onde são fechados os contratos de câmbio de 

importação de mercadorias. 

Essa postura do Bacen continua atual, já que as remessas financeiras 

relativas à aquisição de software, para USO próprio ou para comercializaçáo, são 

atualmente regidas pela Carta Circular no 2682, de 12 de setembro de 1996, firmada 

pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, dirigindo o segmento para o 

Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes, que determina tratamento ao software 

idêntico àquele que ele confere as remessas de serviço, distinto, portanto, daquele 

conferido a importação de mercadoria: 

Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes - Atualização n9 44. 

Levamos ao conhecimento dos interessados que, com base no art. 49 da 

Circular n V  -936, de 15.04.91, estamos promovendo alterações no Título 13 

- Aquisição de Software, do Regu~amento do Mercado de Câmbio de Taxas 

Flutuantes instituído pela Resolução nQ 1.552, de 22.12.88. 

' 13. Igualmente serão cursadas ao amparo desta seção as operações 

relativas a atualização, aluguel, manutenção e customização de "softwaren, 

quando não sujeitas a averbação pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial - INPI, consoante a legislação em vigor. (Circ. 2685). 

C..) 
111 - 2. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

18 - As empresas que distribuam ou comercializem programas de 

computador de origem externa, podem efetuar transferências financeira ao 



exterior, relativas as receitas auferidas com a "venda" de "software", 

mediante o cumprimento dos seguintes requisitos: 

(...I 
"certificado de aprovação de atos e contratos de licença ou cessão de 

direitos de comercializaçáo de programas de computador emitido pela 

Secretaria de Política de Informática e Automação do Ministério da Ciência 

e Tecnologia, quando se tratar de programas de computador não 

abrangidos pelo art. 14 do Decreto n96.036188, acrescido pelo Decreto nQ 

1.207194; (Carta Circular 2.682). 

~ ã o  deve passar de forma desapercebida a exigência do Banco Central do 

Brasil (BACEN) para que o remetente apresente "Atos e Contratos de Licença ou 

Cessão de Direitos de Comercializaçáo de Programas de Computador". De fato, na 

vigência da Lei nQ7646187 e seu decreto regulamentador n"6.036188, ao cadastrar 

um programa de computador a SEPIN -Secretaria de Política de Informática e 

Automação, expedia certificados exatamente com esse nome ("Certificados de 

Aprovação de Atos e Contratos de Licença ou Cessão De Direitos de 

comercializaçáo de Programa de Computador"), formalizando sua aprovação dos 

contratos entre o titular da obra no exterior e o representante comercial do software 

no Brasil (contratos esses conceituados como de "licenciamento ou cessão", na 

linguagem do STF~') 

É sintomático que, tanto a autoridade monetária máxima da Nação, quanto o 

órgão governamental encarregado da política de informática do País designem 0s 

contratos de distribuição de software como "ato OU contrato", de "Licença" ou "de 

Cessão de Direitos", evitando o uso de qualquer outro termo que pudesse sinalizar 

para uma operação mercantil. 

O tema da tributação do software pelo conceito de produto (cujos efeitos 

repercutiriam diretamente no seu tratamento com mercadoria), foi objeto de 

apreciação pelo Conselho de Contribuintes, em pelo menos duas oportunidades, 

com sentenças favoráveis aos contribuintes. 

'' STF (1 I T.). ERE nV99.464-9. Rel. Min. ~imar Galvão. Revista Dialética de Direito Tributário nQ 55. 
São Paulo: Dialética, Abr/2000, P- 230 



4.2. MANIFESTAÇ~ES DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES SOBRE 

TRIBUTAÇÃO DE SOFTWARE 

Ao apreciar o Processo nVO880.016634181, o Segundo Conselho de 

Contribuintes, em processo do interesse da empresa Compucenter Informática Ltda., 

proferiu o seguinte acórdão que, embora tenha por objeto o IPI, faz sua 

correspondente analogia com 0 IChiS: 

IPI - CESSÃO DE USO - LICENCIAMENTO - PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR - SOFTWARE - Constitui bem intelectual o software 

fornecido mediante contrato de licenciamento ou cessão, não podendo ser 

considerado produto industrializado para efeito de incidência do IPI - 
Recurso provido. 

Releva notar que o processo fiscal fora instaurado porque "A interessada foi 

autuada e notificada a recolher $ .... de IPI, além dos acréscimos legais, por 

entender, a fiscalização, que a "saída do estabelecimento industrial de "~oftware'~ 

reproduzido por ele, é fato gerador do IPI". 

O Conselheiro Relator, Dr. Tiberany Ferraz dos Santos, concluiu seu parecer 

com a seguinte frase: 

' 
inegável ser o ICMS um tributo indireto e não-cumulativo da mesma 

natureza que o IPI; idênticos, pois inocorre assim, na espécie, o fato gerador 

do IPI? 

AO expressar seu convencimento de que ICMS e IPI são tributos "da mesma 

natureza" e que não há tributação do software pelo IPI, pela via oblíqua aquele 

Conselho acabou por sinalizar que não há fato gerador do ICMS em relação às 

operações com software (nem sobre O valor da licença de uso, nem ao menos sobre 

a mídia magnética) 

Noutra decisão o Conselho de Contribuintes enfatiza a não tributação do 

software pelo IPI (e, via de conseqüência, pelo fato de serem tributos da mesma 

natureza, também corrobora a não incidência do ICMS nas operações com 

58 Segundo Conselho de Contribuintes. Processo n"0880.016634l81. Compucenter Informática Ltda 

contra Fazenda Nacional. 



software). O assunto foi objeto de análise pelos Membros da Terceira Câmara do 

Segundo Conselho de Contribuintes, segundo os quais "constitui bem intelectual o 

software mediante contrato de licenciamento ou cessão, não podendo ser 

considerado produto industrializado para efeito de incidência do IPI". Trata-se de 

decisão proferida em 18.02.98, por unanimidade de votos, no Processo 

13603.000g30/91-17, envolvendo a empresa mineira RDJ, cujo Acórdão foi 

publicado no DOU de 19.03.99. 0 julgador singular (primeira instância) julgou 

improcedente o credito tributário lançado, ou seja, reconheceu que não era devido 

IPI. A Receita Federal recorreu e perdeu novamente, agora no Conselho de 

Contribuintes. Reproduz-se, a seguir, extrato cta referida decisão: 

IPI - Software - Constitui bem intelectual o software fornecido mediante 

contrato de licenciamento ou cessão, não podendo ser considerado produto 

industrializado para efeito de incidência do IPI. Recurso de ofício a que se 

nega provimento.59 

Em nome da brevidade optou-se por não reproduzir o relatório no contexto 

desta dissertação (reprodução parcial Anexo 2). Em face da sua riqueza de 

conteúdo, no entanto, e da contribuição que pode oferecer para a solução da 

temática em discussão, julgou-se oportuno enfatizar alguns parágrafos, como segue. 

0 primeiro trecho a merecer destaque consiste na fundamentação do 

recorrente: 

A luz da legislação que transcreve, defende que não promove a saída a 

produtos industrializados, como 6 o caso de fitas magn6ticas formatadas, e 

sim cede ou licencia propriedade intelectual. 

Cita ainda entendimentos de vdrios autores, no sentido de confirmar, 

inclusive, que a comercialização de softwares é uma transação que envolve 

a propriedade intelectual, ou seja, direito do autor. Por esta razão, não se 

credita do imposto relativo às aquisições dos suportes físicos, de terceiros. 

59 Segundo Conselho de Contribuintes (3v.1, Rel.Ricardo Leite Rodrigues Proc. i 3603.000930/91- 

17, Ac.: 203-03.980, 18-02-1 998, Dou 19-03-99. 



Sustenta também não ser admissivel confundir, para efeito de apuração de 

base de cálculo do imposto, o custo do suporte técnico formatado com o 

custo da propriedade intelectual, pois do contrário estar-se-ia tributando, 

pelo IPI, a propriedade intelectual. 

As argumentações acima, reproduzidas no relatório do julgamento pelo 

Conselho de Contribuintes - estão alinhadas com o pensar daqueles que sustentam 

que não há como confundir-se o software com o seu suporte físico e que a atividade 

das empresas de software não é a de venda de mercadorias (ou produtos, nos 

termos do IPI) mas, preponderantemente, serviços de licenciamento de uso de 

software. 

Outra parte do Relatório que merece citação é aquela onde o Relator se 

reporta à Carlos Alberto Bittar, especialista na matéria, que ensina que o software é 

comercializado sob três modalidades de contrato: "de licença, de cessão e de 

encomenda" e que "são todos contratos especiais que abrangem direitos de cunho 

intelectual sujeitos à disciplinação jurídica própria, onde há a prevalência dos direitos 

morais do titular sobre sua criação, que se constitui na baliza primeira e maior das 

negociações" .60 e enfatiza que "O contrato de licença (licensing) é aquele, através 

do qual, o titular de direitos concede a outrem o uso do bem, nos fins e pelas 

condições convencionados, podendo revestir-se, ou não, de exclusividade. (op. cit. 

pág. 39/40)". 

Reforça-se, assim, o posicionamento que apregoa que, nos contratos de 

licenciamento de uso de software, há "prevalência dos direitos do criador", 

sepultar a tese da circulação de mercadorias ou a saída de produtos 

industrializados, ainda que o software seja reproduzido em disquetes, fitas 

magnéticas ou mídias similares. 

Sintetizado esse título, pode-se dizer que as normativas supra e as decisões 

administrativas acima reportadas sinalizam para entendimento uníssono entre a 

Receita Federal e Segundo Conselho de Contribuintes no sentido de que: 

60 BITTAR, Carlos Alberto. Novos Contratos Empresariais. São Paulo: Ed. RT, 1990 p. 39. 



a) nas importações de suporte informático gravado com software, o valor 

da propriedade intelectual não será computado na base de cálculo dos 

impostos alfandegários (ICMS, IPI e Imposto de Importação); 

b) nas operações internas com software, não haverá incidência do IPI 

sobre o valor da licença de uso e nem mesmo sobre o valor do meio 

magnético. 

Prudente lembrar que o presente trabalho deixou de se aprofundar nas 

questões afetas ao Imposto Sobre Produtos Industrializados porque não tem por 

objeto tratar da tributação do software pelo IPI, mas, substancialmente, sobre a 

incidência ou não do ISS e do ICMS sobre atos negociais com programas de 

computador. 

4.3. NORMATIVAS DA OCDE E DA UNIÁO EUROPÉIA SOBRE TRIBUTAÇÃO 

DO SOFTWARE 

~ ã o  é demais lembrar que tratamento tributário das operações com software 

de forma distinta aquele conferido as mercadorias, tem sido sustentado por certas 

normativas internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Regulamento número 

1055/85, do Conselho das Comunidades Européias, que altera o Regulamento 

(CEE) número 1224180, relativo ao valor aduaneiro, publicado no Jornal Oficial das 

Comunidades Européias numero 11 12/50, de 25/04/85, estabelece que o software e 

o suporte físico que o contém deve ser considerados de forma independente: 

. Sobreprejuízo dos artigos 2'. e 3', para determinar o valor aduaneiro dos 

suportes informáticos importados destinados a equipamentos de 

tratamento de dados e que contenham dados ou instruções, só é 

tomado em consideração o custo ou o valor do suporte informático 

propriamente dito. O valor aduaneiro dos suportes informáticos que 

contenham dados ou instruções não abrange, assim, o custo ou o valor 
' 

dos dados ou instruções, desde que este custo ou este valor sejam 

distintos do custo ou do valor do Suporte informático em questão. 



Falando particularmente do comércio eletrônico - atualmente um dos 

principais meios de distribuição do software - Victor uckmar6' assim se expressa a 

respeito dos trabalhos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico OCDE~~ :  

Fundamentais foram os trabalhos desenvolvidos pela OCDE (definida pela 

Casa Branca como The primary forum for cooperation in international 

t a ~ a t i o n ) ~ ~  e as conclusóes adotas após as conferências de 1997 em Turku 

(http://www.oecd.org/daf/fa/material/Turku18.pdf) e de 1998 em Ottawa 

(http://www.oecd.org/daflfa/e-com/framewke.pdf), mas com trabalhos ainda 

em andamento [...I 

Foi dessas conciusões que o autor extraiu os seguintes princípios: "For the 

purpose of consumption taxes, the supply of digitized products should not be 

treated as supply of goods" 64 

Conveniente enfatizar: no entender da OCDE, o fornecimento de produtos 

digitalizados não deverá receber tratamento como mercadoria para efeitos tributário. 

Tendo-se presente que software é um bem tipicamente digitalizado, e sendo 

o Brasil co-participe daquela organização internacional, a normativa estaria a 

determinar que o suprimento de programas de computador não poderia ser 

tributadas pelo ICMS (que é o nosso "imposto sobre C O ~ S U ~ O ' ) .  

Não é sem razão que Victor uckmars5 recorda o tratamento que a 

Comissão Européia deu ao mesmo tema: 

UCKMAR, Victor. Tributação do Comércio Eletrônico: Atualidades e Perspectivas. GRECO, Marco 
Aurelio e MARTINS, Ives Granda da Silva (coord.). Direito e Internet. São Paulo: RT, 2001, p. 250 

63 
O principal forum para cooperação na tributação internacional. 

64 UCKMAR, Victor. Tributação do Comércio Eletrônico. Atualidades e Perspectivas. GRECO, Marco 
Aurelio e MARTINS, Ives Granda da Silva (coord). Direito e Internet. São Paulo: RT, 2001, p. 254: 
apregroa: "Para efeitos de impostos sobre 0 consumo, O suprimento de produtos digitalizados não 
devem receber tratamento como f0rne~iment0 de mercadorias" 

65 UCKMAR, Victor. Ibidem, p. 250 



A posição assumida pela OCDE, em substância, coincidiu com aquela já 

indicada pela Comissão Européia, que mediante comunicação de 

17.06.1 998 formulou uma série de propostas 

(http://www.ispo.cec.be/Ecommerce/legal/taxation.htlm) e em particular: 

b) Uma operação cujo resultado seja colocar um produto à disposição do 

destinatário em forma digital, mediante uma rede eletrônica, é enquadrada 

como uma prestação de serviços; [...I 

e) O Sistema fiscal e seus instrumentos de controle devem garantir a 

submissão ao imposto sobre prestações de serviços utilizados no âmbito da 

EU, mediante comércio eletrônico, tanto pelas empresas como pelos 

consumidores finais 66 . 

Assim, dentro da União Européia tem se fortalecido o entendimento de que, 

na colocação de um bem à disposição do usuário mediante uma rede eletrônica, a 

operação deverá receber tratamento tributário como prestação de serviços. 

Não se encontram nas normativas da União Européia e da OCDE qualquer 

distinção tributária em relação ao programa de computador, seja ele do tipo 

chamado "software standard', seja ele desenvolvido "sob encomenda", seja, ainda, 

o bem do tipo "customizado". 

Mediante consulta ao site da União ~uropéia~'  extraiu-se uma "Proposta de 

Directiva do Conselho nV000/01 48/CNS)11, no seguinte teor: 

O Conselho da União Européia adotou a presente directiva: 

Artigo iQ 

A Directiva 77/388/CEE é alterada do seguinte modo: 

(I) No nQ 2 do artigo 9*, é aditada a seguinte alínea f): 

f) O lugar de prestação de serviço por via electrónica dos serviços referidos 

no primeiro travessão da alinea c), bem como da prestação de serviços de 

software, de tratamento de dados e de serviços informáticos, incluindo a 

domiciliação de páginas na Web, a concepção de sitios Web e a prestação 

de serviços ou informações similares é o lugar onde o cliente tenha a sede 

66 UCKMAR, Victor. Ibidem, p. 255 

67 www.i~~~.~~c.be/~commerce/lega~/taxation.htlm, acesso em 07-02-03 



da sua actividade económica ou um estabelecimento estável para o qual os 

serviços são prestados, ou na falta de sede [...I 

É certo que a normativa tinha por objetivo definir o conceito de 

estabelecimento para efeitos de tributação dos serviços prestados e não o tipo de 

imposto que deveria ser recolhido. No entanto, é inegável que o texto 

expressamente define o fornecimento de software como "prestação de serviços de 

softwar#, com inegáveis reflexos tributários. 

O Brasil não estaria se posicionando de forma alinhada com a Comunidade 

Européia, caso a legislação interna deixasse de dar tratamento ao software como 

operação de prestação de serviço (lembrando-se, ademais, que, no País, o ISS é o 

tributo.que incide sobre a atividade de prestação de serviço). 

É ainda a referida normativa da UE que define como prestação de serviço 

qualquer transmissão eletrônica, não impottando o seu conteúdo quando determina 

que: 

Para efeitos do presente artigo, entende-se pela expressão "prestação por 

via electrônica" qualquer transmissão inicialmente enviada e recebida 

através de equipamento para tratamento (incluindo a compressão digital) e 

o armazenamento de dados, e integralmente transmitida, transferida e 

recebida por cabo, rádio, sistema óptico ou outros meios electrônicos [...I 

Disso resulta que a transmissão eletrônica (download) de um programa de 

computador resultaria na prestação de serviço, inassimilável pelo conceito de 

circulação de mercadoria. 



5.1. PESQUISA SOBRE A TRIBUTAÇÃO EM CERTOS ESTADOS DA 

FEDERAÇÁO 

Estudo relativamente abrangente na legislação dos Estados onde a 

economia é mais pujante - e nos quais é mais intensa, por certo, a utilização de 

programas de computador - revela uma fortissima tendência a não inclusão do 

software na esfera tributária do ICMS. OS Estados têm se preocupado com o 

recolhimento do ICMS sobre o valor da midia magnética.68 

Essa postura das diversas unidades da Federação está em sintonia com a 

legislação federal que trata da matéria, e que se limita a exigência dos tributos 

federais apenas em relação a0 custo ou valor do Suporte físico, e tão somente nas 

operações de internamento da mídia magnética contendo dados ou instruções para 

computador ("software"). 

Seguem as informações catalogadas: 

Rio Grande do Sul 

Através da Lei 11.293, de 29-12-98, introduziu O inciso V, ao artigo 55, da lei 

8.820, de 27/01/89, determinando que são isentas do ICMS as operações com 

"programas para Computador, personalizados OU não, excluídos os seus suportes 

físicos". 

Implica dizer: somente sobre o valor da mídia magnética (CD-Rom, Epron, 

Disquete, etc) haverá incidência do ICMS nas operações com software. 

68 "Midia magnétican, "suporte informático", "suporte físico" são termos sinônimos para designar o 

meio físico onde o software é gravado, tais como "CD-ROM", disquete, epron e fitas. 



Paraná 

Possui legislação idêntica ao RS, declarando a isenção do software pelo 

ICMS, exceto no que concerne ao valor da midia magnética. 

Santa Catarina 

Santa Catarina foi o Estado pioneiro a definir, por lei, a não incidência do 

ICMS nas operações com software (Lei 8.289191). 

Após a edição da Lei n"O.297196, o regulamento do ICMS editado daquele 

Estado omitiu a referência expressa ao software no capítulo da não incidência do 

ICMS. 

Instada a se manifestar, através da Resolução Normativa n"l95 a COPAT, 

Órgão de assessoramento da Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina, 

assim sumarizou a tributação do software: 

ICMS. FITAS DE VIDEO GAME. Por serem programas de computador, 

exprimem o resultado de atividade intelectual, configurando bem imaterial e 

não mercadoria, de sorte que sujeitas a incidgncia do ISS conforme item 24 

da lista de serviços, anexa ao Decreto Lei 406168, estes softwares não se 

confundem com o seu suporte físico (cartucho) que deve ser considerado 

, acessório em relação ao programa nele contido. 

A partir da "Consulta/Resolução 022", publicada no D.O.E. de 10.06.98, a 

COPAT-SC, com base na decisão do STJ, no julgamento do Recurso Especial nQ 

123022/RS, modificou a interpretação, se posicionando da seguinte forma: 

a) são tributados pelo ICMS os "soffwares" feitos em larga escala para uso 
a do público em geral ("software" de "prateleira"); 

b) são tributados exclusivamente pelo ISS os "softwares" que se destinam 

ao atendimento de determinadas necessidades do usuário, mediante 

contrato de cessão ou licença de uso. 



A normativa é silente quanto as demais operações com software dito "& 

prateleira" (quando o negócio não se materializa em suporte físico). 

É certo, também, que o site www.abes.orq.br, da ABES - ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE, entidade que congrega as 

empresas do setor, esclarece que não se tem conhecimento de notícia a respeito 

de que qualquer empresa daquele Estado tenha sido autuada pela fiscalização do 

ICMS, exigindo imposto sobre o valor total da operação, mesmo depois do novo 

posicionamento da COPAT-SC. 

Ainda assim, apesar da lei que trata do ICMS em Santa Catarina ser omissa 

quanto ao tratamento que deva ser dado ao soffware, há o risco da interpretação da 

COPAT-SC passar a ser seguida pela fiscalização estadual catarinense, num certo 

momento, fazendo exigência do recolhimento do ICMS tendo como base de cálculo 

o valor total da operação, quando produzidos em larga escala, para uso do público 

em geral, disponibilizados em lojas especializadas. 

5.1.2. REGIÁO SUDESTE 

São Paulo 

A lei 8.198, ,de 15.12.92, dispensou o pagamento do ICMS sobre todas as 

operações com programas de computador ocorridas até aquela data. 

Através do Decreto nV5 .674 ,  de 15-09-92, foi acrescentado ao 

Regulamento do ICMS então vigente 0 artigo 51-A, determinando que, nas 

operações com software, personalizados ou não, o imposto será calculado sobre 

uma base de cálculo que corresponderá ao "dobro do valor de mercado do seu 

suporte informático". 

Com a edição do Novo Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nQ 

45.490, de 3011 112000, aquele dispositivo legal passou a corresponder ao atual 

artigo 50 do RICMS. Através do Decreto n9 46.295, de 23-1 1-2001, foi acrescentado 

parágrafo único aquele artigo, objetivando tributar os programas de computador sob 

a modalidade jogos, ainda que educativos, tendo como base de cálculo o valor total 

da operação. 0 Estado justificou a nova exigência fiscal como "isonomia de 

tratamento com os brinquedos que são tributados pelo ICMS". 



Assim, a norma atualmente vigente (artigo 50 do Decreto nQ45.490, de 

3011 112000), tem o seguinte teor: 

Art. 50 - Em operação realizada com programa para computador 

("software"), personalizado ou não, o imposto será calculado sobre uma 

base de cálculo que corresponderá ao dobro do valor de mercado do seu 

suporte informático. 

Parágrafo Único - O disposto no "caput" não se aplica aos jogos eletrônicos 

de vídeo ("videogames"), ainda que educativos, independentemente da 

natureza do seu suporte físico e do equipamento no qual sejam 

empregados. 

Sucintamente, nas operações com software no território do Estado de São 

Paulo, é exigido ICMS tendo como base de cálculo o dobro do valor de mercado do 

suporte informático (CD-Ro~,  Disquete, Epron). Nas operações com games , ainda 

que se prestem para fins educacionais, a incidência do ICMS será sobre o valor total 

da operação. 

Minas Gerais 

A tributação do software em Minas Gerais determina a tributação apenas 

com base no suporte informático. 

O Decreto nQ39.856, de 31-08-98 introduziu a alínea "b, ao inciso XV, do 

artigo 44 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 38.104, de 28-06-96, 

tratando da base de cálculo na saída de software, dizendo:"b) destinado a 

comercialização, duas vezes O valor do suporte informático." 

Significa dizer: nas operações com software destinadas a comercialização, a 

base de cálculo do imposto será 0 dobro do valor do Suporte informático (disquete, 

CD-ROM, etc). Na legislação mineira não há exigência de ICMS nas demais 

operações com software, tais como 0 licenciamento de uso, baixa via download, 

software sob encomenda e afins. 



Espírito Santo 

Nenhum tratamento específico a respeito do programa de computador foi 

localizado na legislação estadual. A pesquisa não indicou qualquer empresa que 

tivesse sido autuada pelo fisco daquele Estado, reclamando ICMS em operações 

com software. 

Rio de Janeiro 

A legislação do ICMS sobre software no Rio de Janeiro está consolidada no 

Decreto nP 27.307, de 20 de outubro de 2000, publicada no DOERJ NVO2, Parte I, 

Pág. 1 A 2, de 2311 0/2000. 

É, seguramente, a mais completa dentre todos os estados brasileiros, razão 

pela qual toma-se a liberdade de reproduzi-la em apêndice a este trabalho (Anexo 

7). Pode ser assim sumariada: 

Dispensa o pagamento do ICMS relativo as operações realizadas até à data 

da entrada em vigor deste decreto (23/10/01), com programa de computador, 

personalizado ou não, benefício esse que 6 extensivo aos créditos exigidos 

em decorrência do descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas 

com as operações; 

m Reduz a base de cálculo do ICMS nas operações com programa de 

computador (software) não personalizado, em meio magnético ou óptico 

(disquete ou CD-ROM), de forma que a incidência do imposto resulte no 

percentual de 1% (um por cento) sobre O valor das operações internas e 

interestaduais; 

Fixa em 0% (zero por cento) a aliquota do ICMS nas operações de 

internamente no País de suportes informáticos gravados com software 

("importação"); 

Confirma que o ICMS não incide na operação realizada com programa de 

computador personalizado elaborado por encomenda do usuário; 



Declara que o ICMS não incide sobre contratos de licença ou de cessão de 

direitos relativos a programa de computador personalizado ou não, nas 

formas de: 

I - Transferência Eletrônica (download); 

11 - Licenças múltiplas (contratos de licenciamento autorizando o usuário 

final a interligar uma determinada quantidade de microcomputadores ou 

terminais a um servidor central, onde uma cópia do software que se 

pretende usar já se encontra instalada); 

111 - Duplicação pré-ajustada (contratos de licenças múltiplas em que o 

usuário, a partir de uma cópia do programa de computador, é autorizado a 

reproduzi-lo em um número pré-determinado de computadores); 

IV - Duplicação pré-autorizada (contratos de licenças múltiplas em que o 

usuário, a partir de uma cópia do programa de computador, é autorizado a 

duplicá-lo na medida de suas necessidades e nos quais, mediante um 

relatório periódico, são cobradas as licenças adicionais do usuário); 

V - Ampliação da rede (ampliação do número de usuários de uma licença 

derede); - 

VI - Programa de computador modulares (contratos de licenças de uso de 

programas de computadores em que os programas são instalados de 

forma modular, não sendo obrigatoriamente adquiridos ou cobrados de 

imediato, como é o caso dos programas de gestão empresarial). 

Enfim, no Rio de Janeiro, a tributação do software se restringe a incidência 

de 1% (um por cento) sobre o valor das operações internas e interestaduais, 

tributação essa que somente Se dá nos casos em que ha a circulação do suporte 

informático. 



5.1.3. REGIÁO CENTRO OESTE 

Nessa Região logrou-se colecionar apenas as normas vigentes em Brasília 

e no Estado de Mato Grosso. 

Mato Grosso 

0 Estado pretendeu tributar integralmente as operações com programas de 

computador através do inciso VI, do parágrafo lP, do artigo 25 da Lei 7.098198, que 

dizia: "0 imposto incide: (...) VI - sobre as operações com programa de computador 

- software -, ainda que realizadas por transferência eletrônica de dados". 

Ocorre que a referida legislação foi objeto de questionamento judicial através 

de A Ç ~ O  Direta de Inconstitucionalidade nP 1945-7, proposta pelo PMDB, que já 

recebeu o voto do Ministro Octávio Gallotti pela inconstitucionalidade do trecho deste 

artigo que fazia referência ao software, deixando claro que a incidência do ICMS não 

abrange "o licenciamento ou cessão de USO dos ditos programas". 

Brasília 

Consulta formulada junto à Coordenação de Assuntos Legislativos da 

Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito Federal no dia 30-01-2002, informa 

que o tratamento tributário adotado por Brasília nas transações com software 

seguem a fundamentação contida no parecer do Auditor Tributário daquela Unidade 

Fazendaria, Dr. Mário Celso Santiago Menezes, e aprovado pela Dra. Josemira de 

Mauro Santos, Chefe de Tributação do Distrito Federal, nos autos do Processo 

040.001.102/97, publicado no D.O.F.DF. de 12-09-97, que pode ser assim 

resumido: 

Assim, ao vender um "software de prateleira", devem ser emitidos 0s 

seguintes documentos fiscais: 

a) ....................................................... (fala do ISS) 

b) relativo ao ICMS, com base de cálculo reduzida para 58.33% do valor de 

mercado do suporte informático de qualquer natureza, e alíquota de 12%. 



Sintetizando a legislação'do Distrito Federal, nota-se que, nas operações 

com software não personalizado (que O Auditor denominou como "software de 

prateleira'), a base de cálculo do ICMS será o valor de mercado da mídia 

(suporte informático de qualquer natureza, ou seja, CD-ROM, disquete, Epron, 

etc.) , com redução de 58,33%. A fundamentação legal para o ICMS seria o 

Decreto n~18.955197, artigo 46, inciso 11, letra Dl item 9 e a legislação do ISS 

aplicável seria o Decreto nV6.128194, artigo 27, inciso I, Letra B. 

Nessa área a pesquisa se dirigiu aos Estados de maior projeção econômica: 

Pernambuco, Ceará e Bahia. 

Pernambuco 

N ~ O  há legislação específica a respeito do software naquele estado. 

Noticia publicada no Jornal "Diário de Pernambuco", edição de 25-04-02, p. 

09, esclarece que o Governo do Estado se dispôs a "baixar a alíquota do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Seiviços (ICMS), cobrado na comercialização do 

software de pacote (também chamado de software de prateleira)", em reunião com a 

comunidade de informática de Recife, onde foi discutido "protejo de lei que reduz de 

17% para 1 % a alíquota do imposto para programas de computador comercializados 

internamente e de 12% para 1% 0s produtos vendidos externamente" . A matéria 

permite concluir que o Governo de Pernambuco entende ser devido o ICMS nas 

operações com software de prateleira, pelas aliquotas indicadas - tanto é que se 

propõe a "reduzi-lo". 

Tal como acontece em relação à Santa Catarina, a entidade de classe 

representativa do setor de software (ABES) não registra notícia de empresas 

estabelecidas em Pernambuco que tenham sido autuadas pela fiscalização do ICMS 

em relação às operações Com sofiware, mas 0 risco Potencial existe enquanto não 

for modificada 6 legislação competente, na forma projetada. 



Ceará 

Nesse Estado, apesar do enorme esforço do Dr. luri Colares, Diretor de 

Ética e Desenvolvimento de Parcerias da ASSESPRO-CE - Associação das 

Empresas de Proc. Dados, Software, Serviços de Informática e Tecnologia da 

Informação do Estado do Ceará, que se socorreu, inclusive, do Dr. Olavo Dantaç, 

representante daquela Associação junto ao SEFAZ (braço fiscal da Secretaria de 

Estado da Fazenda do Ceará), não foi localizada nenhuma norma especifica 

tratando da incidência do ICMS nas operações Com software. Apenas se apurou que 

0 Decreto 26.483, de 26-12-2001, prorrogara por mais 1 (um) ano a redução do 

ICMS para produtos de informática (hardware). 

Bahia 

Nesse Estado a base de cálculo é o dobro do valor de mercado dos suportes 

informáticos ou óticos, na forma do inciso X, do artigo 56, do Regulamento do ICMS 

(Decreto nQ6.284197). Não são tributadas as demais operações com programas de 

computador. 

5.2. QUADRO SINÓPTICO SOBRE TRATAMENTO TRIBUTARIO DO 

SOFTWARE NOS ESTADOS 

Com base nesse estudo das legislações estaduais, pode ser produzido o 

seguinte quadro sinóptico a respeito do tratamento tributário dado ao software: 



ESTADO 
RS 

PR 

S C  

MG 

SP 

BASE DE CÁLCULO 
Isenta de ICMS, exceto sobre 
valor do suporte informático 
Isenta de ICMS, exceto sobre 

suporte informático 
1% nas operações interestaduais 
e internas e 0% na importação, 
apenas sobre software não 
personalizado, gravado em meio 
magnético. Não incide ICMS nas 

FUNDAMENTO LEGAL 
inciso V, ao artigo 55, da lei 8.820, 
de 27/01/89 
RICMS 

valor do suporte informtitico 
Legislação omissa após edição da 
Lei n V  0.297/960 

base de cálculo de software, 
destinado a comercialização: duas 
vezes o valor do suporte 
informdtico. Demais opsraçbes 
não são tributadas. 
o dobro do valor de mercado do 

3011 112000 
Decreto NP 27.307, de 20 de' 
outubro de 2000, DOERJ NQ 202, 
DE 2311 012000 

MT 

Consulta/Resolução 022, D.O.E. 
de 10.06.98, a COPAT, entende 
pela tributação integral do 
'ko ftware " de "prateleira" 

Decreto n"9.856, de 31-08-98 
introduziu a alínea "b", ao inciso 
XV, do artigo 44 do Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo Decreto 
38,104, de 28-06-96 
artigo 50 do Decreto nP 45.490, de' 

Erasilia 

demais operaçõe~. 
Valor da operação. 

B A 

inciso VI, do parágrafo 1Q, do 

base de cálculo é o valor de 
mercado da mídia, com 
redução de 58,33%. 

PE 

artigo 2Q, da Lei 7.098198 
Decreto nP 18.955197, artigo 46, 
inciso II, letra D, item 9 e a 
legislação do ISS aplicável seria o 
Decreto nQ 16.128194, artigo 27, 

Base de cálculo é O dobro do 
valor de mercado dos suportes 

modificação para expressamente 
reduzir a tributação para 1% 
sobre o valor da operação 

- 
inciso I, Letra B. 
Inciso X, do artigo 56, do 
Regulamento do ICMS (Decreto nQ 

informáticos ou óticos 
Lei omissa. Legislação em vias de 

respeito do software - 

~. 

6.284197) 
Não há normas específicas a 



5.3. CONSIDERAÇOES SOBRE A BASE DE CÁLCULO FUNDADA NO 

"DOBRO DO VALOR DE MERCADO DO SUPORTE INFORMÁTICO* 

AO estabelecer a tributação do software apontando tão somente o "suporte 

informáticoJ' como base de cálculo, OS governos dos Estados de São Paulo, Parana, 

Rio Grande do Sul, Minas, Bahia, além do Distrito Federal, exteriorizam 

entendimento no sentido de que 0 outro componente do software, qual seja a 

propriedade intelectual contida no disquete não está sujeita a tributação pelo ICMS. 

Podem ser incluidos dentre as Unidades da Federação alinhadas com o 

pensar no sentido de que as operações de licenciamento de uso de software não 

constituem fato gerador do ICMS, 0s Estados do Espírito Santo, do Para, de 

Alagoas, de Tocantins e de Goiás, uma vez que, embora não tenham editado 

normas específicas renunciando à tributação de software, não têm exigido o 

recolhimento do ICMS nas operações com programas de computador. 

Oportuno reproduzir O pensar de Evaldo a ar nos,^' quando sustenta que, 

ainda que o software viesse a ser ~ t~e rado  pelo ICMS, deveria ser criado mecanismo 

equivalente àquele implantado pelo Convênio ICMS nP 100189, que criam crédito 

tributário equivalente ao valor dos direitos autorais pagos, como forma prática de 

desonerar, do ICMS, as receitas Com a comercialização do - inadvertidamente 

chamado "software de prateleira". 

~ ~ 6 s  suscitar a conveniência e oportunidade de postular-se a equivalência 

de tratamento, particularmente no âmbito do ICMS, 0 autor explica: 

É que, com efeito, reproduzindo disposição contida no DL n. 406168, 

recente Convênio, celebrado, pelos Estados e o Distrito Federal (Convênio 

ICMS n. 100, de 24.10.89), deliberou conceder às empresas produtoras de 

discos fonográficos e de outros suportes(*) com som gravados credito de 

ICMS equivalente aos direitos autorais, artísticos e conexoç 
e comprovadamente pagos aos autores e artistas nacionais. (...)" 

Note-se que até a designação coincide com a linguagem de informática, 

A partir daí, Ramos manifesta Seu entendimento que, da mesma forma 

como ocorre com os discos fonográficos, 0nde 0 direito autoral em si não é onerado 

69 RAMOS Evaldo. Software: Panorama Tributário. Revista Forense, vol. 307. são Paulo: RT, 1989, 

P.242-244. 



pelo ICMSIIPI, o mesmo deveria estar acontecendo com a reprodução dos 

programas, em escala industrial, para fins de comercialização: não deveria ser 

onerado nem pelo ICMS, nem pelo IPI. 

5.4. UNIFORMIZAÇÁO DAS NORMAS ESTADUAIS SOBRE O SOFMTARE 

Essa tributação mista (urna parcela da operação pelo ICMS, outra pelo ISS) já 

é praticada relativamente a alguns serviços constantes da Lista a que se refere a LC 

56/87 (itens 32, 34, 38, 42, 68, 69 e TO), casos em que as partes e peças 

(mercadorias) ficam sujeitas a0 ICMS, enquanto O valor do serviço se submete ao 

ISS. A uniformização legisiativa dessa postura adotada pelos Estados 

economicamente mais importantes da Federação já foi tentada através do "Convênio 

ICMS 84/96. (Anexo 3) 

Ficam os Estados e 0 Distrito Federal autorizados a reduzir a base de 

cálculo do [Civis nas operações com programas para computadores, em 

meio magndtico OU ótico (disquete ou CD-ROM), de forma que a carga 

tributária seja equivalente a 7% (sete por cento). 

0 referido Convênio determinava expressamente que a tributação pelo 

ICMS alcançaria somente as operações com software, nas quais o programa de 

computador se encontrasse gravado em ''meio magnético ou ótico (disquetes ou 

CD-ROM)". Importa enfatizar: a incidência não se daria numa infinidade de atas 

OU contratos tendo por objeto o licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computador nos quais 0 objeto central não reside na entrega de 

suportes informátiços mas no simples licenciamento de uso (vide, nesse sentido, 

0 ''Capitulo 3 - Modalidades de Contrato"). 

Todavia, a normativa não foi bem recepcionada pelos Estados. Muito 

embora o Convênio tenha sido ratificado por algumas unidades da Federação, 

os próprios signatários do convênio, Sem exceção, repUgnaram os comandos do 

citado pacto nacional, já que não modificaram OS textos nomiativo~ no âmbito de 



seus respectivos territórios (as Leis de ICMS e os Regulamentos desse tributo) 

para incorporar tais regras. Tal falta de receptividade a norma uniformizadora 

resultou, muito provavelmente, em face da ausência de autorização expressa no 

texto do Convênio para que a tributação do software se fizesse apenas sobre o 

valor da mídia magnética (as autoridades fazendárias de São Paulo se 

expressaram publicamente nesse sentido), já que o convênio definiu o tipo de 

operação tributável (programas para computadores, em meio magnético ou 

ótico), estabeleceu um ônus reduzido (sete por cento), mas silenciou quanto a 

base de cálculo (não esclareceu se deveria ser o valor total da operação ou 

apenas o custo do meio magnético ou óptico). 



TERCEIRA PARTE 

DELIMITAÇÁO E SOLUÇAO DA CONTROVÉRSIA SOBRE A 

TRIBUTAÇAO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR ("SOFTWARE") 



0 Capítulo 1 desta dissertação mostra que "programa de computador" ou 

software é uma sequência de grupos numéricos (instruções) cada um composto de 

8 dígitos distintos, constituídos apenas de zeros (O) e uns (I), resultantes de uma 

sequência de instruções criadas por um programador em sua mente, exposta em 

uma linguagem de alto nível, transfomada por um compilador ou interpretador 

apropriado em linguagem de baixo nível ou seja linguagem de máquina, sem 

contudo perder a característica de concepção intelectual individual, ou seja, nada 

material. 

Enfim, software é apenas um conjunto organizado de instruções que faz um 

equipamento realizar certas tarefas especificas. 

NO Capítulo 2 se expôs que tratados internacionais e a lei brasileira nQ 9609, 

de 18.02.98 "protegem os programas de computador através do direito autoral, 

enquanto obras literárias no sentido da Convenção de Berna para a proteção das 

obras literárias e artísticas". 

NO Capitulo 3 o presente trabalho acadêmico trouxe a discussão diversas 

modalidades contratuais envolvendo programas de computador, nas quais não há I; 

circulação de suporte informático (CD-Rem, Epron, Disquete, etc). 

NO Capítulo 4 foram catalogadas normais federais que sinalizam para 

entendimento uníssono entre a Receita Federal e Segundo Conselho de 

Contribuintes no sentido de que, ''nas importações de suporte informático gravado 

com software, o valor da propriedade intelectual não será computado na base de 

cálculo dos impostos alfandegários (ICMS, IPI e Imposto de Importação)" e que "nas 

operações internas com software, não haverá incidência do IPI sobre o valor da 

licença de uso e nem mesmo sobre O valor do meio magnético". 



Naquele mesmo quarto' capítulo se ~ s c ~ U ~ C ~ U  que normativas da OCDE 

sugerem que "para efeitos de impostos sobre o consumo, o suprimento de produtos 

digitalizados não devem receber tratamento como fornecimento de mercadorias" , e 

que "uma operação cujo resultado seja colocar um produto a disposição do 

destinatário em forma digital, mediante uma rede eletrônica, é enquadrada como 

uma prestação de serviços". Nessa mesma linha, regras tributárias da União 

Européia orientam seus membros no sentido de que "o valor aduaneiro dos suportes 

informáticos que contenham dados OU instruções, não abrange o custo ou o valor 

dos dados ou instruções" e definem o fornecimento de software como "prestação de 

serviços de software", com inegáveis reflexos tributários. 

NO Capítulo 5 ficou sintetizado o tratamento tributário conferido pela 

legislação dos estados federativos às operações com software, que indicam que o 

comportamento predominante se resume em tributar pelo ICMS a operação tendo 

por objeto a comercialização do software dito "de prateleira", tendo como base de 

cálculo 0 custo ou valor do suporte informático, sem reflexos sobre o valor da 

licença. 

O intróito acima exposto poderia sinalizar que a definição tributária do 

software estaria consolidada. Tal conclusão não encontra reflexo na realidade; pelo 

contrário, face às peculiaridades inerentes aos programas de computador, 

inflamados debates têm sido levados à efeito sobre a tributação do software. 

6.2. QUATRO T~PICOS TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS DO PROGRAMA DE 

COMPUTADOR 

Para fins do presente estudo, podem ser listadas quatro possíveis 

alternativas para definição da controvérsia: 

- Não Incidiria ICMS, nem 1% nas operações com Software; 

. AS operações com Software gozariam da Imunidade constitucional aplicável 

ao livro; 

. AS com Software constituir-se-iam prestação de serviços 

tributados pelo ISS. 



- Deveria ser dado tratamento distinto entre "Software de prateleira" - que seria 

tributado pelo ICMS - e "Software sob encomenda" - que estaria na esfera de 

incidência do ISS. 

Essas alternativas poderiam ser sintetizadas da forma exposta nos 

parágrafos abaixo. 

6.2.1. NÁO INCIDIRIA ICMS NEM ISS, NAS OPERAÇÕES COM SOFTWARE 

A primeira opção sugere que não haveria incidência de ICMS nas 

operações com software. Sustenta-se, sinteticamente, nos seguintes argumentos: 

AS operações com softwat-e são legalmente definidas como licenciamento de 

uso, sem transferência da titularidade, de uma propriedade intelectual, que se 

constitui verdadeira obra literária, definida e protegida juridicamente como tal, em 

conformidade com as normas do Direito Autoral, e a lista de serviços tributáveis pelo 

ISS aprovada pela Lei Complementar 56/87 não contempia as atividades de 

Iicenciamento de uso de programa de computador. Assim, as operações de 
I 

licenciamento de uso, não se constituiriam fato gerador do ISS. 

De outro lado, nas operações com software não há circuiação de , 
I 

mercadoria. O suporte informático, quando fornecido ao licenciado, constitui-se em , 

mero meio de transporte, tal como 0 papel que carrega o conteúdo de um parecer 1, 
jurídico. 0 objeto essencial do negócio na0 6 a mídia magnética, mas as I 

/j 
informações tecnológicas nela gravadas. Não há, enfim, "circulação de mercadoria". /i 

N ~ O  estariam, assim, tais negócios jurídicos, abarcados pelo conceito de circulação 

de mercadorias. 

Como resultado, os atos negociais com software seriam inassimiláveis pelo 

conceito de operação de circulação de mercadoria, e também não poderiam ser 

tipificadoç como operação de prestação de serviços. Tais negócios jurídicos 

representariam simples exploração econômica, pelo autor da obra ou sucessores, 

dos direitos autorais inerentes àquela criação intelectual. Assim, as operações com 



software não seriam tributáveis pelo ISS, nem pelo ICMS, configurando tal vazio 

tributário a "não incidência" em relação aos dois tributos. 

6.2.2. AS OPERAÇÕES COM SOFTWARE GOZARIAM DE IMUNIDADE 

CONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO LIVRO 

Pela segunda alternativa, o software gozaria da imunidade constitucional. 

Está alicerçada, resumidamente, nos seguintes pontos: 

Tratados internacionais dos quais 0 Brasil é signatário - inclusive TRIPS -, 

outorgam proteção ao software ao mesmo nível das 'obras literárias e artísticas, 

conforme Convenção de Berna", ou seja, assimilam o software aos escritos. 

A legislação pátria, por sua vez, na forma da lei 9.609, de 19.02.98, 

consagra a definição e a proteção jurídica do software como obra literária, à luz do 

direito autoral. 

A imunidade assegurada pelo artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal, 

objetiva proteger a "livre expressão da atividade intelectual" e o software representa 

um veículo de exteriorização da cultura, das idéias e do pensamento, uma vez que, 

tal como o jornal, o livro e os periódicos em papel. exteriorizam o pensamento por 

meio da veiculação das idéias. 

Assim, o programa de computador, escrito que é, conceituado como obra 

literáda e veículo de exteriorização da cultura, muito embora gravado em suporte 

informático, gozaria da equivalência com 0s livros, jornais e periódicos, integrando- 

se, portanto, dentre os bens que 0 legislador constitu~i~nal privilegiou com o favor 

da imunidade tributária. Estaria, portanto, O software imune de tributação. 



6.2.3. OPERAÇÓES COM SOFTWARE CONSTITUIR-SE-IAM PRESTAÇÁO DE 

SERVIÇOS TRIBUTADOS PELO I.S.S. 

Por essa terceira linha de argumentação, seriam as operações com 

programa de computador do tipo 'sob encomenda", típicas atividades de prestação 

de serviço, uma vez que estariam compreendidas nos itens 22 e 24 da lista de 

serviços aprovada pela Lei Complementar n-6/87. De modo similar, tambem as 

operações com software "de prateleira", seriam fato gerador do Imposto Sobre 

Serviços, já que os itens 22 e 24 na lista anexa a Lei Complementar 56/87 

abrigariam, por analogia, as operações de licenciamento e cessão de direito de uso. 

0 s  citados itens da lista expressamente declaram sujeitos ao ISS as atividades de 

uprogramaçãol' e de "processamento de dados de qualquer natureza" e a lista 

referida, apesar da sua taxatividade, deve ser interpretada de forma analógica. 

Assim, programação e processamento de dados seriam gêneros, dos quais 

o licenciamento e a cessão de direito seriam espécies. 

6.2.4. QUESTÓES SOBRE O TRATAMENTO DISTINTO ENTRE "SOFTWARE 

DE PRATELEIRA" e "SOFTWARE SOB ENCOMENDA" 

Na forma do subitem 6.2.3, acima, em sendo tributáveis pelo Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, tanto as operações com software "sob encomenda", 

quanto as tendo por objeto software "de prateleira", e considerando-se que ICMS e 

ISS são impostos excludentes, estariam as operações com qualquer modalidade de 

software fora da esfera de incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias. 

Esta quarta linha de argumentação - fundada na interpretação incorreta de 

dos dois julgados do STF referidos no item 9.1 deste trabalho - sustenta, no 

entanto, que existiriam duas modalidades ou categorias de software: o "software de 

prateleiran (cujas operações seriam tributáveis pelo ICMS) e o "software sob 

encomenda" (sobre o qual incidiria 0 1% de competência tributária das 

municipalidades). 
O primeiro teria Com0 característica 'h produção em larga escala, de 

maneira uniforme, não destinado ao atendimento das necessidades específicas de 



um determinado usuário, colocados no mercado para aquisição por quaisquer 

consumidores, em lojas especializadas e até em  supermercado^^^", cujos negócios 

configurariam operação de circulação de mercadoria, implicando em fato gerador 

do ICMS e, como tal, sofreriam a incidência desse tributo. 

Quanto aos programas de computador Sob encomenda", seriam "programas 

destinados ao atendimento das necessidades específicas de um determinado 

usuário, preparados a pedido e de acordo com as solicitações deste", A sua 

elaboração traduzir-se-ia em prestação de serviços de programação, listados nos 

itens 22 e 24 da Lista Anexa a Lei Comph-mntar 56/87, configurando fato gerador 

do Imposto Sobre Serviços e como tal seriam tributados pelas municipalidades. 

NOS próximos tópicos serão sintetizadas as razões que fundamentam tais 

correntes de pensamento, a respeito da caracterização do software para efeitos 

tributários. 

'O STF (1"1.), RE n Q 176.626-3-SP. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 1 1-12-98. Revista dos 
Tribunais, são Paulo, n. 761, Mar. 1999, P. 170-177 e STF (1' T.). Rec. Extr. nQ 1994649/SP. Rei. 
~i , , .  Ilmar DJU 30.04.1999. Revista Dialdtica de direito Tributário nQ 46. São Paulo: 
Dialética, Ju1/1999, p. 158 



Há quem sustente que as operações com software não seriam tributáveis 

pelo ISS, nem pelo ICMS, configurando tal vazio tributário a "não incidência" em 

relação aos dois tributos. Esse será o tema tratado no presente capitulo. 

Por força de dispositivos constitucionais, a competência para instituir os 

impostos em discussão (ISS e ICMS) ficou delimitada na forma disposta nos 

parágrafos abaixo: 

7.1. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS 

" ~ r t .  155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: 

11 -operações relativas a 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 exteri~r;~' 

(...I 

5 20 O imposto previsto no inciso I1 atenderá ao seguinte: 

(...I 
IX - incidirá também: 

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas 

com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

, (...). 

71 MARTINS, Iveç Gandra da Silva. Parecer: 'ü Licenciamento e O Sub-licenciamento de Programas 

de Software se Confundem com Circulação de Mercadorias - Impossibilidade de Incidirem sobre 
as Respectivas Operações ICMS, IPI e Imposto de Importação". sã0 Paulo: Parecer para ABES- 
Associação Brasileira das Empresas de Software, 1989. P. 819, sustenta: 

"A integracio, por outro lado, dos três impostos Únicos e dos impostos sobre comunicações e 
transportes intermupicipais e interestaduais ao ICM, alarga 0 campo de incidência deste tributo, que 
passa a ter dois tipos de serviços tributados, a saber: 0 de transporte e 0 de comunicaçóes, mantendo 
sua estrutura anterior, de resto recepcionada pelo novo sistema, em face de sua não modificação, em 
suas grandes linhas, pela nova constituição". 



O legislador constituinte; portanto, conferiu aos Estados competência para 

instituir impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, e sobre 

dois tipos específicos de serviços expressamente previstos na Lei Maior (os serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e os serviços de Comunicação). 

Na forma do art. 155, $ 2', inciso IX, alínea "b", a Lei Magna outorgou, aos 

Estados, poder para tributar, também, outros tipos de serviço, desde que atendam 

cumulativamente os dois requisitos básicos: 

Primeiro requisito: os serviços não estejam "compreendidos na 

competência tributária dos Municípios", ou seja, o serviço não conste 

expressamente da lista a que se refere a LC n"6187; 

Segundo requisito: que "mercadorias" sejam fornecidas conjuntamente 

com 0s serviços em referência. 

Implica concluir, a contrário senso, que o fato gerador do imposto estadual 

não se aperfeiçoará (em face do que não há incidência do ICMS), mesmo que o 

serviço esteja fora da competência tributária dos municípios, sobre operações: 

(i) cujo serviço não esteja contemplado no art. 155, 11 da CF; e 

(ii) que não envolva o fornecimento de mercadoria. 

Na forma do Capítulo 3 deste trabalho, O universo de operações com 

programas de computador em nada Se assimila com a circulação de mercadoria, 

~ogo ,  não se sustentaria juridicamente a incidência do ICMS em tais negócios 

jurídicos. 
Quanto ao. dois serviços elencados no inciso 11, da CFl88, não se encontrou 

na doutrina quem sustente, com solidez, que 0s mesmos poderiam aplicar-se à 

operações com sofiware. 
A abordagem da eventual incidência do ICMS sobre um ''tipo" particular de 

programa de computador (&'de prateleira" ou "standard") será feita no último capítulo 

dessa dissertação. 



Restaria, porém, uma última pendência a ser abordada neste Capítulo: 

tendo-se presente que a Lei Maior confere aos Estados poder para tributar outros 

tipos de serviço, quais sejam, as operações nas quais "mercadorias forem fornecidas 

com serviços" que não estejam na competência tributária dos municípios, caberia 

apreciar se as operaçóes com software envolvendo o fornecimento do suporte 

informático contendo gravado o programa de computador se enquadrariam nesse 

arcabouço e, via de ~onsequência, estariam inseridos na competência tributária dos 

Estados para fins de exigência do IWlS. 

Considerando-se que a questionada incidência do ICMS somente se 

aperfeiçoaria nas operaçóes envolvendo "fornecimento de mercadoria", seria 

necessário averiguar se o suporte informático contendo O software se assimila pelo 

conceito de "mercadoria". 

7.1 .I .  ALCANCE DA EXPRESSÃO u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç Ã ~  DE MERCADORIA 

Aliomar Baleeiro, doutrinador tributarista que dispensa apresentações, jh 

escreveu sobre o tema7*, afirmando que ''Todo selviço não incluído na lista, se 

envolver emprego de mercadorias, será englobado no valor destas, para sofrer 0 

ICMS, e só este". 

Em nota de Machado ~ e r r i ' ~  na obra de Baleeiro acima citada, a autora trhs 

à colação, com pequeno intróito, parte da efmnta do RE-144.795-8- 1a T., Rel. Min. 

Ilmar Galváo, j. 19.1 0.1 993, RJSTF, 183, PP-242-251 : 

~~~isprudência recente do STF tem confirmado esse mesmo entendimento 

da taxatividade da lista de serviços e da incidência do ICMS sobre 

operações de circulação de mercadorias, ainda que acompanhadas de 

de serviços, não relacionados naquela lista. É o que se constata 

'2 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 1 1 * Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 500 

73 DERZI, Machado e ABREU, Misabel. Atualização da obra de Aliomar BALEEIRO. Direito Tributário 
Brasileiro. 11"d., Rio de Janeiro: Forense, 2002, P. 503. 



no RE-144.795-8- lQ T., Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 19.10.1993, RJSTF, 183, 

pp.242-251. 

Da ementa sob comento Se 16: 

Os dispositivos do inc. I e do 5 25 inc. IX, do art. 155 da CFI88 delimitam o 

campo de incidência do ICMS: operações relativas à circulação de 

mercadoria, como tais também consideradas aquelas em que mercadorias 

forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência 

tributária dos Municípios (caso em que o tributo incidirá sobre o valor total 

da operação). 

j á  o art. 156, IV, reservou à competência dos Municipios o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS), não compreendidos no art. 155, 1, b, 

definidos em lei complementar. 

Consequentemente, o ISS incidirá tão somente sobre serviços de qualquer 

natureza que estejam relacionados na lei complementar, ao passo que o 

ICMS, além dos serviços de transporte, interestadual e intermunicipal, e de 

comunicações, terá por objeto operações relativas à circulação de 

mercadorias, ainda que as mercadorias sejam acompanhadas da prestação 

de serviço, salvo quando o serviço esteja relacionado em lei complementar 

como sujeito a ISS.". 

Embora seja sutil, é fundamental ressaltar: não é a prestação de qualquer 

serviço não incluído na lista que enseja o recolhimento do ICMS: só haverá a 

incidência do imposto estadual quando O objeto essencial do negócio tratar de 

"operações relativas a circulação de mercadorias" (ainda que envolva prestação 

serviço não listado pela LC 56/87). 

Ayres ~ar re to '~  se debruçou sobre as competências estadual e municipal 

para instituir impostos (art. 155 e 156 da CF/88), e proclamou que: 

Conseqüentemente, a determinação da abrangência do campo material das 

competências privativas assim outorgadas, exige preliminarmente, 

meditação centrada sobre os termos operações, circulação, mercadoria e 

serviço, tal como SupostOs constitucionalmente (como devem ser 

sistematicamente entendidos, nos contexto constitucional), 

74 F. BARRETO, Aires. ICMS E ISS: Extremação da Incidência. Revista Dia/&tica de Direito 
Tributário, Doutrina, são Paulo: agosto 2001, nQ 71 , p.7 



É preciso assinalar, inicialmente, que se toda circulação de mercadoria 

representa circulação de bem material, o inverso não é verdadeiro: nem 

todo bem material circulado é mercadoria (v. Aliomar Baleeiro, RF, vol. 250). 

Onde não houver mercadoria, não há operação tributável pelos 

Estados.. 

Apontando particularmente para o inciso 11, do art. 155, da CFI88, Aires 

Barreto enfatiza: 

Ao interpretar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu não 

constituírem fatos subsumíveis ao então ICM os que, a despeito de terem 

por objeto bens materiais, não fossem mercadorias (v. Aires Barreto, Supl. 

Trib LTR, 7218 1). 

Em outras palavras, quando os bens, por materiais que sejam, não 
configuram mercadorias, é vedado a lei ordinária prever a incidência desse 

imposto sobre sua circulação (e, com maior razão, é vedado ao aplicador 

administrativo pretender exigi-lo). 

C..) 
/pso facto, não podem 0s Estados e o Distrito Federal tributar serviços, 

salvo, tão-só, os de transporte interestadual intermunicipal ou os de 

comunicação, sob pena, inclusive, de "invasão de competência". Como 

denunciou Amílcar Falcão ("Fato gerador da obrigação tributArian, 49 ed., 

Ver. Trib. São Paulo, 1977, p. 126), com o apoio autorizado pelo Baleeiro." 

O autor, além de apregoar que não há incidência do ICMS quando há 

fornecimento de bens materiais que não configuram mercadorias, apresenta severa 

crítica às normativas estaduais sobre ICMS que tentam fazer crer que o ICMS 

"incide sobre a saída de mercadoria", profetizando que a "saída" constitui mero 

aspecto temporal e que a incidência se afigura quando circulação de mercadoria (e 

não da mercadoria), mediante a "transferência da titularidade": 

0 s  textos das leis estaduais e distrital instituidoras do ICMS estatuiriam 

que esse imposto "incide" - a par de outras situações fáticas - "sobre a 

saída de mercadoria". A saída é mero aspecto temporal do ICMS. É 0 

momento em que o legislador considera consumado o fato essencial, 

juridicamente relevante: a "operação mercantil" (operação - entendida como 



negócio jurídico - regulada pelo direito mercantil, conforme excelente 

estudo do mestre Geraldo Ataliba, publicado na RF 250). 

portanto, a consistência material da hipótese de incidência do ICMS está 

nas operações relativas à circulação DE mercadorias. Vale dizer, na 

transferência da titularidade de direitos de disponibilidade sobre elas (V. 

Cleber Giardino, in RDT, vol. 9). 

Aires Barreto se louva no pensar de Barros Carvalho para fortalecer a 

tese por ele sustentada: 

Para Paulo de Barros Carvalho, é imperioso manter na "retentiva a 

premente necessidade de que a "circulação" haja sido impulsionada por 

"operações jurídicas" , de qualquer jaez" ("Hipóteses de incidência e base 

de cálculo do ICMS" in Cadernos de Pesquisas Tributárias, nQ3 , 0 fato 

gerador do ICMS", Res. Trib. São Paulo, 1978) sempre qualificáveis como 

"mercantis", isto é, regidas pelo direito comercial. "As "operações" civis 

internas - regidas pelo direito civil - não são tributáveis pelos Estados, dado 

que não tem "mercadoria" por objeto. 

Releva notar que o insigne doutrinador enfatiza que, operações civis, regidas 

pelo direito civil, não são tributáveis pelo ICNS. Ora, 0s contratos de licenciamento 

de uso e de cessão de uso de software são típicos contratos regidos pelo direito civil, 

o que, de acordo com a doutrina de Aires Fernandino Barreto, afastaria tais negócios 

jurídicos do campo de incidência do ICMS. 

NO que concerne ao software e oportuno recordar Orlando Gomes, Arnold 

Wald e outros75, que acrescentam não Ser apropriada a utilização de termos tais 

como 'compra e venda" para sintetizar as operações com software, porque elas não 

ultrapassam a barreira de uma simples licença para utilização da obra, com 

restriiõeç, sem direito de exclusividade (acrescente-se: sem direito a dispor da obra 

sequer para fins de aluguel cf. 5 5', art. 2Q, da lei 9609198): 

"Para os programas de computador, o direito de distribuição, via de regra, 

não é consumido porque as transações contratuais sobre programas de 

'5 GOMES, Orlando; WALD, Arnold e out f~s .  A Prote~ão Jurídica Do Sofiware. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 1985, p. 26 



computador -'mesmo se ocasionalmente os termos "compra" e "venda" 

possam ser usados - não devem ser interpretadas como indicando que 0 

programa, em si, foi efetivamente vendido. Porque não é tanto a 

transferência da propriedade sobre o transportador material do programa 

que é objeto dessas transações, porem a outorga dos direitos de usar a 

~ropriedade intelectual incorporada no transportador do programa. (...) a 

transferência de um programa de computador em geral nada mais é do que 

UMA licença de direito autoral para usar o programa. 

No caso específico das operações com programas de computador, não há 

transferência da titularidade de direitos de disponibilidade sobre o software: confere- 

se ao usuário tão somente o direito de utilizar a obra, de acordo com as regras da lei 

e do contrato de licenciamento. Solidifica-se, em relação a não incidência do ICMS 

nas operações com software, a visão de Paulo de Barros Carvalho76: "AS 

civis internas - regidas pelo direito civil - não são tributáveis pelos 

Estados, dado que não tem "mercadoria" por objeto." 

Objetivando melhor definir a incidência do ICMS. Aires Barreto buscou na 

doutrina de Geraldo ~ t a l i b a ~ ~  a definição de 'circ~la~ão".' 

Fixada essa primeira premissa jurídica, cabe examinar o vocábulo 

"circulaçãon. É inafastávei raciocinar em termos jurídicos; e nestes termos, 

circular A mudar de titular". Como magistralmente o demonstra Cleber 

Giardino, é transferir, Por meio idôneo, os poderes jurídicos de 

disponibilidade sobre uma coisa (no caso, mercadoria) (cf. RDT 17-18/77). 

Daí porque, em não se podendo cogitar dessa transferência, dessa 

mudança de titularidade, não haverá, juridicamente, circulação e, 

consequentemente, não haverA fato imponível. 

patiicularizando-se o entendimento supra para o programa de computador, 

nunca é demais lembrar que, por disposição legal, a titularidade do programa 

permanece com o licenciante e que - não raro - OS contratos de licenças 

determinam que, na rescisão OU término da vigência do contrato, os suportes 

'6 BARROS CARVALHO, PAULO DE. Hipóteses de incidência e base de cálculo do ICMS. Cadernos 
de Pesquisas Tributárias, nQ 3. 0 fato gerador do ICMS. sã0 Paulo: Res. Trib. 1978. 

77 ATALIBA, ~ ~ ~ ~ l d ~ .  ICM - Não Incidência sobre Ato Cooperativo. Estudos e pareceres de Direito 
Tributário, vol. 111. São Paulo: RTI 19801 P. S4-s7 



informáticos sejam devolvidos ao licenciante - e até mesmo destruidos - o que pode 

indicar que o usuário, nesses casos, não teria adquirido sequer a titularidade sobre 

a midia magnética. Reprisando a doutrina que apregoa "circular é mudar de titular" 

'*, restaria concluir que não há "circulação" de mercadoria nos negócios juridicos 

envolvendo software, ainda que o suporte informático seja fornecido ao adquirente 

da licença de uso porque a titularidade da obra não é transferida ao licenciado, que 

apenas recebe o direito de utilizá-la, Com restrições. 

7.1.2. A COMPETÊNCIA ESTADUAL EM FACE DA TEORIA DA 
PREPONDERÂNCIA 

Enriquecendo a linha argumentativa da não incidência do ICMS nas 

operações com software, caberiam bmves considerações sobre a chamada "teoria 

da preponderância". 

Para Ives Gandra da Silva Madins, há casos em que fica difícil distinguir 

qual é objeto essencial do negócio: a prestação de serviços ou a circulação de 

mercadorias. Em tais situações, a chamada "Teoria da Preponderância'' definiria a 

regra tributária a ser aplicada. A discussão dessa teoria é pertinente no que tange 

ao programa de computador porque, conforme acima assinalado, há operações que 

se concretizam mediante a entrega de um suporte físico, contendo gravado a obra. 

O tema da preponderância (ou da "predominância") foi tratado pelo 

mencionado doutrinador com O cuidado devido em artigo publicado na RT-463, no 

qual ele deixa claro que, via de regra, a circulação de mercadoria implica na 

prestação de serviço, enquanto a prestação de serviços deságua na utilização de 

bem material: 

ISS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E NA ANTERIOR 

A primeira constatação que a unanimidade da melhor doutrina 

foi a de que a circulação de bens, na maioria das hipóteses, 

78 ATALIBA, Geraldo. ICM - N ~ O  Incidência sobre Ato Cooperativo. Estudos e pareceres de Direito 
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implica prestação de serviços, como a prestação de serviços, na grande 

maioria das hipóteses, só e possivel graças h utilização de algum bem 

material. 

Surgiu, então, a teoria da predominância, pela qual nas zonas cinzentas 

prevaleceria a incidência do tributo relativo à atividade de que mais 

caracterizasse a operação ou circulação de mercadoria ou prestação de 

serviços. 

Essa teoria que foi definitivamente hospedada pelo Dec-lei 406168 e pela 

lista de serviços do Dec-lei 834169, posto que ambos discriminaram a 

competência a partir da preponderância ou do serviço ou da mercadoria em 

circulação, com alternativa mista nas hipóteses de dificil solução, como na 

construção ~ivi l ." '~ 

Instado a se manifestar sobre 0 tema, em fundamentadís~im~ Parecer 

Jurídico respondendo consulta da ABES - Associação Brasileira das Empresas de 

Software, o citado renomado tributarista afirmou: 

Consoante a teoria da preponderância, o conceito de serviços é mais 

racionalmente assimilável nessa área que o da circulação de mercadorias, 

restrito este último conceito a0 do simples suporte físico (ou disquete), 

deçvinculado do conteúdo, que envolve a criação intelectual. 

NO bojo do Parecer, o celebrado constitucionalista assim ensina: 

Pela teoria da preponderância, em casos de conflito, isto é, nas áreas 

cinzentas sobre a competência impositiva de Estados e Municípios, por 

pouca clareza ou excessiva generalização da taxativa lista de serviços dos 

Municípios, o que maior densidade econômica possua (a mercadoria ou 

serviço) passa a determinar o regime jurídico da incidência." 

79 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O ISS na Constituição de 1988 e na anterior. Revista dos 
Tribunais, vol. 653, São Paulo: RT, Mar11 990, P-2521253 
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yves Gandra ilustra o seu pensar no Parecer mencionado com o exemplo da 

montagem de veículos (preponderância da mercadoria), em comparação com a 

elaboração de um parecer jurídico, entregue em papel (predominância dos sewiços): 

Uma indústria montadora de automóveis não é fabricante de automóveis. 

Junta as auto-peças adquiridas de outros fabricantes, prestando, portanto, 

serviços. O valor do automóvel, todavia, tem maior densidade econômica 

em seus aspecto de mercadoria do que naquele de serviço prestado, isto 

porque, não há mercadoria que não tenha, em sua produção, serviço, ou 

serviço que não seja exteriorizado por um bem. Se os serviços prestados 

para a produção de um automóvel têm menor densidade econdmica que o 

bem em si, não se pode deixar de considerar que um parecer jurldico, que 

é exteriorizado em folhas de papel, por mais valiosas que sejam, tem - não 

no "bem" (papel) - mas na prestação de serviços (oferta de parecer), sua 

densidade econômica. Ora, Sempre que: a) a lista de serviços taxativa não 

oferta tipo impositivo claro e b) houver dúvida se haverá fornecimento de 

mercadoria ou prestação de serviços, a "Teoria da Preponderancia" da 

densidade econÔmica, para aquela operação de circulação, é que 

determinará se: a) a incidência será estadual - e, por decorrdncia, federal 

(1~1, 11 e IE); b) a incidência será exclusivamente municipal; c)não haverá 

incidência nenhuma, por falta de enquadramento na lista específica. 

De fato, mesmo nas operações em que a tradição do software se faz 

através da entrega de um suporte informático, é insignificante o valor ou custo do 

disquete ou do CD-ROM, suportes esses que podem ser adquiridos no mercado à 

preços equivalente a algumas folhas de papel sulfite, O que - segundo a Teoria da 

Preponderância - implicaria no seu afastamento da esfera tributária do ICMS. 

Alinha-se com esse pensar manifestação do Tribunal Regional Federal da 2P 

Região, nos autos de Apelação em Mandado de Segurança (Proc. NP 90.02.18057- 

~ - R J ) ~ ~ ,  ao decidir que "o disquete (suporte físico) deve ser considerado como 

acessório em ao programa nele contido", assimilando o suporte informático 

(para o software), ao papel (para 0 livro): 

T R F B ~ M S  g002180578IRJ. Rel. Juiz Federal Ney Valadares. Rio de Janeiro. 



0 s  disquetüs encontram-se discriminados na fatura pró-forma de fls. 9 (ao 

contrario do que dizem as informações de fls. 4). São eles meros suportes 

físicos da obra intelectual, assim como, na obra literhria, tem-se o papel em 

relação ao livro, devendo o papel, neste caso, receber o tratamento próprio 

do bem que o exterioriza, não jA o da matéria prima de que é composto". 

Buscando proteger um bem maior - a cultura, o conhecimento -, o citado 

julgado do TRF-2Wegiã0, conclama: 

(...) não se pode dar tratamento diferenciado (como se fora mercadoria) ao 

suporte físico de obra intelectual (....) sob pena de se criar kafkiano rito, pelo 

qual sujeitar-se-ia, por via obliqua, a própria obra intelectual (inserida no 

disquete), a controle e critérios a ela manifestamente impróprios. 

O presente trabalho coleciona outros julgados nos quais a teoria da 

preponderância foi reconhecida. 

NOS autos da "Apelação Cível nP 192.456-2/5,~ da Comarca de São Paulo, 

em que era recorrente o Juízo "Ex Officio", sendo apelante a Fazenda do Estado e 

apeladas a Prefeitura Municipal de são Paulo e Planconsult Tecnologia Ltda., a 

Décima Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 

votação unânime, acordou em negar provimento aos recursos, de conformidade com 

o relatório e o voto do Relator, mantendo incólume a decisão singular que declarou a 

não incidência de nas operações de licenciamento de Uso de programas de 

computador, fazendo constar do Acórdão a seguinte Declaração de Voto Vencedor 

do Desembargador Marcelo Mona: 

  eu voto tambdm acompanhou o do ilustrado Relator, pois pareceu-me 

que a tributação do software pelo ICMS caracterizaria invasão do Estado na 

competéncia tributária do Município. 

(....) 
Consoante a Teoria da Preponderância, 0 conceito de serviço 6 mais 

racionalmente assimilhvel nessa área que 0 da circulação de mercadorias, 

restrito este Último conceito ao do simples suporte físico (ou disquete), 

desvinculado do conteúdo, que envolve a criação intelectual. (...)" 

83 T JÇP. civ. ng 192.456-a5-SP. Rel. Bueno Magano. são Paulo. 16-06-92; DOE 3/8/92. 



O segundo Acordão que fez referência expressa a teoria da preponderância 

como fundamento para declarar a não incidência de ICMS nas operações com 

software, proferido pela Décima Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, nos autos da "Apelação Cível n"O1.167-214, da Comarca de 

São pauloB4, em que é recorrente o Juizo "Ex-Officio", sendo apelantes Fazenda do 

Estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo e apeladas as mesmas e Systems 

Advisers do Brasil Informática Ltda: 

A matéria não é nova nesta Câmara e neste Tribunal, prevalecendo 0 

entendimento de que a tributação do software pelos ICMS caracterizaria 

invasão do Estado na competência tributária do Município (Ap. nQs 192.456- 

2, jul. 16/6/92; 177.101-2, jul. 3/8/92) (...) 

Consoante a Teoria da Preponderância, o conceito de serviços é mais 

racionalmente assimilável nessa área que o da circulação de mercadorias, 

restrito este último conceito ao do simples suporte físico (ou disquete), 

desvinculado do conteúdo, que envolve a criação intelectual. 

Nesse sentido, oportuno recordar acórdão proferido nos autos da Apelação 

Civel 126.690-1 (TJSP 4". Rel. Penteado Navarro- j. 27.1 2.90), reproduzida no 

bojo da sentença proferida nos autos da a ~ ã o  ordinária que correu junto à 1 2  Vara 

da Fazenda Pública de São Paul0 - Proc. n"05192, tendo como parte a empresa 

Ensyl Sistemas de 4nformática e a Fazenda do Estado de São Paulo, enfatizando 

que não se pode confundir o software com o seu suporte físico: 

O "software" - que é gravado em disquete, fita cassete ou "chip" (pastilha)- 

representa um conjunto de instruções estruturado em códigos e edificado 

em linguagem própria que possibilita à Máquina (computador) realizará sua 

finalidades (arquivos de textos, edição, operação de cálculos, gráficos, etc.). 

N ~ O  se confunde, pois, "software" com o correspondente suporte (disquete, 

fita cassete ou "chip") que se constitui em seu corpo mecânico ... 

84 TJÇP. civ n~ 201.167-2/4 (16. Câmara). Rel. Des. Marcello Motta. DOE 04-02-93, 



0 julgado em referência (Apelação Cível 126.690-1) aponta para o equívoco 

que se dá ao confundir o suporte físico com a obra nele contida e aponta para a 

preponderância da obra intelectual em relação a mercadoria que o transporta: 

(....) Ai se detecta o equivoco cometido pela ré, ao confundir o suporte 

físico que, sem dúvida, poderia ser classificado como mercadoria, com a 

obra intelectual que ele contém. Ora, nessa hipótese, o que prepondera é 

a obra inserta no suporte, de modo que este é secundário e mero acessório, 

sem expressão maior. 

Assim, caso prevaleça o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acima 

transcrito, mesmo que venha a se consolidar a tese que sustenta que a lista de 

serviços anexa a LC 56/87 não contempla as operaç6es com software, e ainda que 

na operação haja a tradição do software em suporte informático, o fato gerador do 

ICMS tipificado no art. 155, $ 2" incis0 IX, alínea "b", não se aperfeiçoaria porque, a 

simples gravação do software em rnídias magndticas, para transportá-lo at6 o 

usuário final, não seria suficiente para transfigurar a operação em fato gerador do 

ICMS, uma vez só há ICMS nas "operações relativas a circulação de mercadorias" 

e não na operação em que prepondere a ''prestação de serviços", ainda que envolva 

mercadorias, caso específico dos &OS negociais Com programa de computador, bem 

esse que não se assimila ao conceito de mercadoria, ainda que se encontre gravado 

em suporte informático. 

7.1.3. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO ESTADO 

N ~ O  obstante o quanto exposto anteriormente, admitindo-se ad 

argumentandum tantum que venha a se concretizar a linha de argumentação que 

apregoa que 0s itens 22 e 24 da lista, não contemplam os atos negociais com 

programas de computador, essa ausência da lista não implicaria na incidência do 

ICMS sobre tais negócios jurídicos porque a Constituição restringiu a incidência do 

referido impostq estadual aos dois serviços expressamente listados no art. 155, $2, 

inciso IX aliena "b". Importa dizer: não possuem 0s Estados competência residual 



para cobrar ICMS dos serviços não listados pela LC 56/87. É esse o pensar de 

vários doutrinadores pátrios e particularmente o de Aires Barreto: 

De tudo quanto até aqui exposto, exsurge claro que a estremação das 

competências estadual, distrital e municipal, em mat6ria de operação de 

circulação de mercadorias e serviços, marca-se pela materialidade da 

atividade considerada: 

1. se, nos termos do art. 155, 11 e IX, "a", da Constituição, tiver por cerne 

(a) uma operação relativa a circulação de mercadorias, (b) ou a importação 

de bens destinados a consumo OU fixo do estabelecimento ou (c) uma 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou (d) de 

comunicação, incidirá o ICMS. 

2. se, diversamente, tratar-se de qualquer outro serviço que não 

corresponda, exata, precisa e ~i~~unscritamente, aos de comunicação ou de 

transporte transmunicipal, incidirá o ISS, desde que efetivamente ocorra 

uma prestação onerosa de serviço a um terceiro que não seja empregador 

e figure na lista. 

Reitere-se, aqui, que não há competência "residual" dos Estados para 

tributar serviços; dentro dessa espécie de atividade econômica incube-lhes 

apenas e tão-s6 - as operações relativas a circulação de mercadorias, os 

' serviços de transporte intermunicipal ou interestadual e os de comunicação 

( ~ f .  arte 155, 11, da C.F). Todos 0s demais serviços - "serviços de qualquer 

natureza" prescreve O art. 156, 111, da C.F. - pertencem a competência dos 

Municípios, observada, no entanto, a jurisprudência que tem a lista de 

serviços por taxativa." 

Caso venha prevalecer OS entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

previstos nos subitens anteriores deste capitulo, estaria configurada a não incidência 

do ICMS sobre as operações com Programas de computador, quer porque a 

operação não se assimila a circulação de mercadoria; quer porque o seiviço de 

licenciamento de uso de software não se confunde com seiviços de "comunicação11 

85 F. BARRETO, Aires. ICMs E 1%: Extremação da Incidência. Revista Dialética de Direito Tfiugrio, 
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ou "transporte"; quer, ainda, porque os Estados não têm competência residual para 

tributar os serviços não incluídos na competência municipal. 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

1 1 1  -serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, 1 1 ,  - 
definidos em lei complementar (...) 

Assim, a Lei Maior conferiu aos municípios competência para exigir tributos 

sobre os serviços de qualquer natureza, desde que: 

a) não estejam compreendidos no art. 155, 11 (não se trate de serviços de 

transporte e comunicação); 

b) constem expressamente de rol definido em lei complementar. 

O legislador oonstitucional impôs, Portanto, importantes limites aos municípios 

na criação de Impostos Sobre Serviços: 

a) somente poderá instituir 1.S.S. sobre serviços definidos em lei 

complementar; 

b) não poderá exigir ISS em relação aos serviços previstos no art. 155, 11, 

do Estatuto Maior (serviços de comunicação e de transporte 

intermunicipal e interestadual). 

0 s  não tem, assim, competência tributária para exigir o 

recolhimento do,lSS: 



a) em relação aos serviços de comunicação e aos serviços de transporte 

intermunicipal e interestadual; 

b) nem sobre quaisquer outros serviços não constantes da lista a que se 

refere a LC 56/87 (haja ou não fornecimento de mercadorias). 

Em tais situações estaria caracterizada a não incidência do ISS. 

Dois questionamentos que se apresentam em relação as operações com 

programa de computador, de forma a responder se tais atividades estariam dentro 

da competência tributária dos municipi0~: 

1) São atividades conceituáveis como "prestação de serviços"? 

2) Em sendo positiva a resposta ao primeiro questionamento restaria 

indagar: estariam tais serviços compreendidos na lista a que se refere a 

LC 56/87? 

A doutrina pátria oferece elementos que dificultam responder positivamente 

tais questionamentos. Há quem sustente que OS itens 22 e 24 da lista de serviços a 

que se refere a LC 56/87 não teriam abrangência suficiente para compreender as 

operações com software. Há, ainda, outra questão não consolidada: efetivamente, 

as obrigações do fornecedor envolvendo OS atas negociais com programas de 

computador se traduzem numa ''prestação de serviços", entendendo-se como tal 

obrigação de "fazer", ou seja, a produção, mediante esforço humano, de uma 

atividade material ou imaterial"? O questionamento se sustenta no fato de que: 

O ISS não é um tributo sobre atos jurídicos mas sobre fatos, sobre o facere 

que alguém (o prestador) tenha desenvolvido em favor de terceiro (0 

tomador). Dai porque, diante de um dado de expressão economica, sua 

subsunção à hipótese de incidência desse imposto exigirá, sempre, detida 

e aturada análise do Contrato do qual é objeto, para bem discernir sua 

, materialidade e sua natureza jurídica, a fim de que não se exija imposto 

indevido. 

(..I 



E singela a distinção entre dar e fazer, como objeto de direito. Basta - aos 

fins deste estudo - salientar que a primeira (obrigação de dar) consiste em 

vínculo jurídico que impõe ao devedor a entrega de alguma coisa já 

existente. Por outro lado, as obrigaçóes de fazer impõem a execução, 

elaboração, o fazimento de algo até então existente. Consistem num 

serviço a ser prestado pelo devedor (produção, mediante esforço humano, 

de uma atividade material ou imaterial)." 

Restaria, pois, apurar se as operações com software se assimilam à 

obrigação de dar ou no compromisso de fazer. 

Roque Carraza argumenta em sentido contrário e se inclui dentre os que 

asseguram que haverá incidência do ISS nos atos negociais envolvendo uma 

utilidade imaterial, conceito absolutamente aplicável ao software: 

(...) podemos afirmar agora que o ISS deve ter por hipótese de incidência o 

fato de uma pessoa prestar a terceiro, em caráter negocial, uma utilidade 

material ou imaterial. (...) A constituição exige que esse tributo - torno a 

dizer - possua, por hipótese de incidência, o fato, a circunstância de algudm 

- pessoa física ou jurídica - prestar a terceiro, em caráter negocial, uma 

utilidade que pode ser material ou imaterial." 

Sintonizado com Carrazza nesse particular, Soares de Melo apregoa: 

Considerando as distinções existentes entre obrigação de "dar" e de "fazer", 

e OS princípios consagrados pela Constituição quanto a tributação, chegou- 

se a um conceito constitucional de serviço, como sendo: 

prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, em 

caráter negocial, sob regime de direito privado, tendente à obtenção de um 

bem material ou imateriai. '' 
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Há que se considerar, porem, conforme se denota da leitura do Capítulo 3 

da presente dissertação, que a grande maioria das operações com programa de 

computador sintetizam-se num negócio jurídico, num ato negocial, na simples 

outorga de uma licença de uso, na assinatura de um contrato (que regula o 

licenciamento de uso que está sendo conferido). Lembrando sempre que operações 

com programa de computador têm por objeto O licenciamento de uso, a autorização 

para que o licenciado usufrua de um bem imaterial, qual seja, uma propriedade 

intelectual, tal fato - interpretando Carrazza e Soares de Melo - seria suficiente para 

incluir o negócio da esfera de incidência do ISS. 

Aires Barreto manifesta entender que seria necessário algo mais do que o 

simples contrato de licença para caracterizar a prestação do serviço. Insiste ele, que 

além do vínculo jurídico entre as partes, as obrigações de fazer impõe a execução, o 

fazimento, a elaboração de algo. Para reforçar sua posição, lembra que, nas 

obrigações "ad dandum" ou "ad tradendum" a prestação consiste em entregar 

alguma coisa (dar), enquanto as "in faciendo" referem-se a ato ou serviço a cargo 

do devedor (prestador), expressando que essa distinção e magistralmente exposta 

por Washington de Barros ~onteiro'~: 

0 substractum da diferenciação está em diferenciar se o dar ou 

entregar é ou não conseqüência do fazer. Assim, se o devedor tem 

' de dar ou de entregar alguma coisa, não tendo, porem, de fazê-la 

previamente, a obrigação é de dar; todavia, se, primeiramente, tem 

ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, se tem ele de 

realizar algum ato, do qual será mero corolário a de dar, tecnicamente 

a obrigação é de fazer. 

Alinhado com o pensar de que as operações relativas a circulação de 

mercadorias e a prestação de seiviços sã0 juridicamente inconfundíveis, 

configurando, cada qual, Um tipo distinto de obrigação, Clóvis Bevilacqua ofereceu 

sua definição de "obrigação", Como sendo: 

8s MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações. 1' parte. são 
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"A relação transitória de direito que nos constrange a dar, fazer ou 

não fazer alguma coisa, em regra economicamente apreciável, em 

proveito de algu6m que, por ato nosso ou de algu6m conosco 

juridicamente relacionado, ou em virtude de lei, adquiriu o direito de 

exigir de nós essa ação ou omissão"g0 

arrematando, em seguida, com a distinção entre as obrigações de dar e de 

fazer: "o conteúdo da obrigação não se confunde; na obrigação de dar, a 

prestação consiste na entrega de uma coisa; na de fazer, o objeto da prestação 

é um ato do devedor". 

N ~ O  pode passar desapercebido que, tanto Washington de Barros, quanto 

Clóvis Bevilacqua admitem que a prestação de serviço se aperfeiçoa com a 

realização de um "ato" e que Soares de Mel0 e Roque Carraua, dentre outros, 

aceitam que a prestação de serviço pode ter por objeto um "bem imaterialw. Ora, 

licenciamento de uso de programa de computador é negócio jurídico que une essa 

duas figuras: é um ato (o de conferir a licença, a outorga de um direito) e tem por 

objeto um bem imaterial (o programa de computador, bem intangível). Logo, poderia 

configurar o fenômeno jurídico da prestação de serviços. 

Como exemplo jurisprudencial tendo Por escopo a discussão a respeito da 

predominância entre contrato e a execução de uma atividade, é oportuno transcrever 

trecho da decisão recente do Excelso Pretorio, no RE nP 1 16.121 -3-SP, que 

assentou a orientação sobre a matéria, nos termos do voto do Relatar, o 

Ministro Marco Aurélio, in verbis. 

Na espécie, o imposto, conforme a própria nomenclatura revela e, portanto, 

o figurino ~ ~ n ~ t i t u ~ i ~ n a l ,  pressupõe a prestação de serviços e 

não o contrato de loca~ão. "Indago-se no caso, o proprietário do guindaste 

coloca à disposição daquele que o loca também algum serviço. Penso que 

não. Creio que a i  Se trata de locação Pura e simples, desacompanhada, 

destade, da prestação de serviços. Se houvesse o contrato para essa 

concluiria pela incidência do tributo. Em face do texto da 

constituição Federal e da legislação complementar de regência, não tenho 

90 BEVILAQVA, clóvis. Direito das Obrigações, 9' Ed. são h ~ l o :  Livraria Francisco Alves, 1957, p. 
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como assentar a incidência do tributo, porque falta o núcleo dessa 

incidência, que são os serviços. 91 

Nessa linha de argumentação - desqualificação de certas operações como 

fatos geradores do ISS - , Aires Barreto expressa que: 

"0 ISS - e o ICMS quanto a sua faceta de tributabilidade "S", - incidem 

sobre a efetiva prestação de serviço. Não são impostos sobre contratos, 

mas impostos sobre fatos". Não sã0 tributos sobre negócio jurldico - na 

classificação de Amílcar Falcão. A incidência de norma de ISS (e a do 

ICMS) dá-se sobre o fato "prestar serviço" e não sobre o ato de contratar: 

só há serviço, da perspectiva jurídica, se quando instaurada uma relação 

jurídica, de conteúdo econÔmico, pela qual uma pessoa (prestador) promete 

um "fazer" para outra (tomador), mediante remuneração, e esse fazer se 

concretiza. Em resumo, ambos 0s impostos só podem incidir sobre a 

prestação efetiva de serviços, previstos constitu~ionalmente.~~ 

AO que se depreende da leitura supra, Aires F. Barreto não comunga com o 

pensar de que o simples contrato de licenciamento seria suficiente para lançar o ato 

negocia1 com çoftware na esfera tributária dos Municipios. 

Considerando-se que há certa similitude entre a "locação de bens móveis" 

e o "licenciamento de uso" de programas de computador, já que ambos têm por 

objeto a "cessão de direito de USO", vale a pena reproduzir manifestação do não 

menos consagrado tributarista e não n~enos renomado doutrinador, Roque Antonio 

Carrazza em caloroso debate que se seguiu à brilhante conferência proferida sob 

auspicio do IDEPE e do IBET, onde ele fez questão de esclarecer que, na sua 

opinião, não há incidência de ISS na cessão de direito USO: 

Alguns dos serviços arrolados na lista não são verdadeiramente serviços e 

por isso mesmo não podem ser tributados pelos Municípios. É o caso do 

de locações de bens móveis. A locação de bens não 6 uma 

de serviços. A locação de bens 6 uma cessão de direitos. A única 

pessoa política que estaria credenciada a tributar por meio de imposto a 

91 STF. RE nq 16.121-3. Rel. Min. Octavi0 Galloti. DJU 23.10.2000. Revista de ~ i ~ ~ i t ~  
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cessão de direito seria a União, com base em sua competencia impositiva 

residual (....) As companhias que locam essas mbquinas reprogrbficas (....) 

paga ISS por isso. Mas em rigor não deveria pagar ISS, não deveria pagar 

tributo nenhum. Por que? Porque ela não está prestando nenhum seiviço, 

ela está cedendo o direito de uso da máquina. 93 

Assim, em análise adstrita aos tópicos abordados neste capítulo 7 - 
apreciação sumária, diga-se - seria possível sustentar que as operações com 

software estariam fora da incidência, tanto do ICMS, quanto do ISS. 

Quando se apresentam situações envolvendo uma atividade que, 

simultaneamente: 

a) não possa ser conceituada como circulação de mercadoria; 

b) não seja tipificável como serviço de transpofle intermunicipal e interestadual (art. 

155, 11, CFl88); 

c) não envolva a pr8stação de serviço conjuntamente Com circulação de mercadoria 

(1 55, 11, parágrafo 2Q, inciso IX, letra "b", CF188): 

d) não conste do rol de atividades constantes da lista a que se refere a LC 56/87 

(art. 156, 111, CF/88), 

Essa atividade não será tributada pelo ICMS, nem pelo ISS, configurado em tal 

situação, um "vazio tributário", tanto do ISS, quanto do ICMS, assimilável pelo 

conceito da não incidência. 
Exemplifica-se, com dois Casos práticos. 

93 CARRAZZA, Roque. Imposto sobre seiviços. Revista de Direito Tributario. nQ 48, são Paulo: ~ d .  
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Muito se tem discutido a respeito da incidência tributária nas operações de 

"locação de bens móveis". Controvertida tem sido, também, a questão da incidência 

tributária sobre os serviços dos "provedores de acesso a Internet". Seriam esses 

dois exemplos recentes do apregoado "vazio tributário". Quanto ao primeiro tema, o 

Supremo Tribunal Federal já mentou que: 

(...) Recurso Extraordinário nQ 1 16.1 21 -3 

(...) O Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso extraordinário 

pela letra c, e, por maioria, vencidos os Senhores Ministros Octavio 

Galloti (Relator), Carlos Velloso (Presidente), Ilmar Galvão, Nelson 

Jobim e Maurício Corrêa, deu-lhe provimento, declarando, 

incidentalmente, a Inconstitucionalidade da expressão "locação de 

bens móveis", constante do item 70 da Lista de Serviços a que se 

refere o Decreto- lei n9 406, de 31 de dezembro de 1968, na redação 

dada pela Lei Comple~entar nQ 56, de 15 de dezembro de 1987, 

pronunciando, ainda, a Inconstitucionalidade da mesma expressão 

"locação de bens móveis", contida no item 78 (...) da Lista de Serviços 

da lei nQ3.750, de 20 de dezembro de 1971, do Município de 

Santoç/ÇP. Brasília, 11 de outubro de 2000. 94 

Na forma da argumentação acima, e considerando-se que a manifestação do 

Plenário da Corte Suprema do País já definiu que a atividade de "locação de bens 

móveisv não está compreendida na competência tributária do ISS, nem se traduz em 

"operações de circulação de mercadorias", seria essa uma típica atividade que não 

estará sujeita ao ISS, nem ao ICMS. Nem há imposto especifico a incidir sobre ela 

(salvo, evidentemente, aqueles tributos que incidem sobre faturamento e o lucro, tais 

como o IRPJ, CSSL, PIS e COFINS). A prevalecer a decisão do STF (que por ora é 

definitiva mas, evidentemente, poderá ser modificada por deliberação plena daquela 

Corte), esse "vazio tributário" estará configurado face a não incidência do ICMS, nem 

do ISS sobre a locação de bens n~óveis. 

Quanto à incidência tributária sobre 0s serviços dos provedores de acesso 

Internet é certo que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, 

94 STF RE n~ 16.i21-3. Rel. Min.: O C ~ ~ V ~ O  Galloti. DJU 23.10.2000. Revista Dialetica de Direito 
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entendendo que seria serviço de comunicação, sujeito ao ICMS, na forma do julgado 

a seguir transcrito: 

Recursos Especial 323358lPr. Tributário. Provedor da Internet. Prestação 

de Serviços, Espécie de Serviço de Telecomunicação, Relação de Natureza 

Negocia1 com Usuário. Fato Gerador de ICMS determinado. Incidência. Lei 

Complementar NQ 8711 996. Lei NP 9.47211 997. 

1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão que entendeu que o 

provedor de acesso Ci Internet não presta serviço de comunicação ou de 

telecomunicação, não incidindo sobre a atividade por ele desempenhada o 

ICMS. 

2. O Provedor da Internet é um agente interveniente prestador de serviços 

de comunicação, definindo-o como sendo "aquele que presta, ao usuário, 

um serviço de natureza vária, seja franqueando o endereço na INTERNET, 

seja armazenando e disponibilizando o site para a rede, seja prestando e 

coletando informações etc. É designado, tecnicamente, de Provedor de 

Serviços de Conexão à Internet (PSC), sendo a entidade que presta o 

serviço de conexão a Internet (SCI). (Newton de Lucca, em artigo "Tltuloç e 

Contratos Eletrônicos", na obra coletiva Direito e Internet", pág. 60). 

3. O provedor vinculado a Internet tem por finalidade essencial efetuar um 

serviço que envolve processo de comunicação exigido pelo cliente, por 

' deter meios e técnicas que permitem o alcance dessa situação fática." 

Com esse fundamento, entendendo que a atividade dos provedores de acesso 

seria serviço de comunicação, o julgado do STJ definiu que O s e ~ i ç o  estaria sujeito 

ao ICMS: 

4. O serviço prestado pelos provedores está enquadrado como sendo de 

comunicação, espécie dos serviços de telecomunicações. 

5. A Lei Complementar nQ 87, de 13/09/1996, estabelece, em seu art. 29, 

que incide o ICMS sobre "prestações onerosas de Serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

STJ (1. T). R E ~ ~  nQ 3233581PR. Min. Rel. Jose Delgado. DJU - 03/09/2001, 



recepção, a transmissão, a r e ~ ~ a n ~ m i ~ ~ ã ~ ,  a repetição a ampliação de 

comunicação de qualquer natureza", circulo que abrange os serviços 

prestados por provedores ligados a Internet, quando os comercializam. 

&Qualquer serviço oneroso de comunicação está sujeito ao pagamento do 

ICMS. 

7.A relação entre o prestador de serviço (provedor) e o usuário é de 

natureza negocia1 visando possibilitar a comunicação desejada. É suficiente 

para constituir fato gerador de ICMS. 

8. O serviço prestado pelo provedor pela via da Internet não é serviço de 

valor adicionado, conforme o define o art. 61, da Lei nQ 9.472, de 

16/07/1997. 

Em princípio, pois, a decisão do STJ afirma que os serviços de provimento 

de acesso a Internet seriam tributados pelo ICMS como "serviço de comunicação11. 

Apesar da manifestação do STJ, no entanto, 0 tema é, ainda, muito controvertido e, 

aparentemente, está longe de vir a ser solucionado. 

Há jurisprudência divergente, Por exemplo do TJSP. Confira-se julgado da 

7' Câmara I do 19 Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo, na apelação 

cível n"86.646-0, fendo como Relator, Ariovaldo Santini Teodoro que apregoa "ISS 

- provimento de acesso a intenet - não incidência - impossibilidade de aplicação 

analógica da lista de serviços". " 

Contrariando o pensar do Superior Tribunal de Justiça, não são poucos os 

doutrinadores pátrios que apregoam a não incidência do ISS, nem do ICMS, sobre 

tais operações dos provedores de acesso, uma vez que a atividade não estaria 

incluida na lista de seivi~os a que se refere a LC 56/87, nem configuraria serviço de 

comunicação (sujeito ao ICMS), mas, sim, típico serviço de valor agregado, na 

forma do art. 61, da lei nq.472, de 16-07-97. 

96 STJ ( i a  T.). REÇP nQ 323358IPR. Min. Rel. José Delgado. DJU - 03/09/2001, 
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Soares de  elo", reprisando a doutrina de Yamashita ~ u g i m i ~ ~ ,  expressa o 

seu pensar a respeito do tema, posicionando-se no sentido de que: 

O provedor de acesso a Internet não presta efetivo serviço de comunicação 

- que é procedido via telefone (já onerado pelo ICMS), ou pelos demais 

meios (cabos, satélite, rádio, etc) - sendo tais atividades equiparadas "à 

consulta a uma biblioteca" (...) disponibilizar dados ou informações na 

Internet não constitui prestação de serviço, mas cessão de um direito de uso 

de propriedade intelectual. (...) O provedor realiza serviço de valor 

adicionado (...) 'O0 

E, por último, concluindo que a atividade dos provedores de acesso seria um 

tipico exemplo de vazio tributário, arremata Soares de Melo: 

Mesmo que se repute afastada a incidência do ICMS, não se poderá 

entender que, automaticamente, Passe a incidir o ISS, especialmente pela 

circunstância de que essa atividade não se encontra relacionada nas 

vigentes listas de serviços (anexas as LCs 56/87 e 100/99) (....)"'O1 

Em sintonia com Soares de Mello, Clélio Chiesa explica, por que os 

provedores de acesso não prestariam seiviços de comunicação (e, por 

conseqüência, não são devedores do ICMS): 

' ' ~ ~ t a - s e  que os provedores de acesso não realizam o transporte de sinais 

de comunicação, mas utilizam-se dos sistemas de transporte já existentes 

para o fim de estabelecer o elo de ligação do usuário com a lnternet. H&, 

portanto, dois serviços distintos: um de transporte de sinais, viabilizado 
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pelas empresas de telecomunicações, e outro proporcionado pelos 

provedores de acesso, representado pela conexão do usuário à Internet". 'O2 

Tendo-se presente que 0 Relatório do Ministro José Delgado no Recurso 

Especial 323358lPR acima referido, tem, como substância, a transcrição de 
manifestação da Fazenda Pública e da Procuradoria Geral da Fazenda, em resposta 

& consulta do contrib~inte'~~, conjuntamente com a reprise de pareceres de dois 

juristas pátrios - Marco Aurélio ~ r e c o " ~  e Luciana Angeirosl", não se afigura difícil 

que aquela Corte reformule O entendimento - Ou que o STF o faça em sede de 

Recurso Extraordinário - de modo a definir a não incidência de ICMS sobre 0s 

serviços dos provedores de acesso. 

Em se confirmando a posição doutrinária, Supra, encabeça por Soares de 

Mello, Carraua, Chiesa e Fugimi, esse seria mais um exemplo do "vazio tributáriot1, 

em face de se aperfeiçoarem conjuntamente a não incidência do ICMS e não 

incidência do ISS sobre serviço de provimento de acesso. 

Nada indica, porém, que as operações com software possam, tarnbbm, 

traduzir-se no vazio tributário Ora apregoado, conforme se entenderá ap6s a leitura 

dos Capítulos 9 e 10 deste trabalho de mestrado. 

'O2 CHIESA Clélio. A tributação dos serviços de Internet prestados pelos provedores: ICMÇ ou ISS? 
Revista de bireito Tributário nV4.  Sã0 Paulo: Malheiros, 1996, p. 202-3 

103 parecer ~GFN/CAT/N. 2042J97, de 05-09-97. 

104 GREGO, Marco Aurélio. hternet e Direito -2' Ed. Sã0 Paulo: Dialdtica, 2000, p.121/13 

'05 ANGEIROS, Luciana. ~ributaçáo dos Provedores de Acesso a Internet. SCHOUERI, Luis Eduardo 

(Coord). Internet - O Direito na Era Virtual. Sã0 Paulo: Laca2 Martins, Halembeck, Pereira Neto, 
Gurevich & schoueri Advogados, 20°0, ~ . ~ ~ ~ ~ ~ 5 ~  



CAP~TULO 8 - OS ATOS NEGOCIAIS COM SOFTWARE E A 
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA I.S.S. 

8.1 - ASPECTO MATERIAL DAS ATIVIDADES COM SOFTWARE 

'O6 recorda que o aspecto material da prestação de Soares de Mel0 , 

serviços consiste em determinados negócios jurídicos, estados, situações, serviços e 

obra públicas, dispostos na Constituição Federal, que representem fenômeno 

revelador de riqueza (aspecto econômico), sejam praticados ou pertinentes ao 

próprio contribuinte, ou exercidos pelo Poder Público em benefício do mesmo, 

acrescentando que: 

A materialidade de qualquer tributo é rotulada, na legislação, como fato 

gerador da obrigação tributária, embora se compreenda na referida 

expressão tanto a situação hipotética (previsão legal), como a situação 

fática (acontecimento real). 

Relativamente ao ISS, a Constituição Federal estabelece o seguinte: 

"~t-1. 156. Compete aos Municipios instituir impostos sobre: 

(...) 

111 - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, 11, - 
definidos em lei complementar" 

Na leitura do insigne doutrinador, 0 cerne da materialidade da hipótese de 

incidência do ISS se resume numa prestação de seiviço, compreendendo um 

negócio jurídico, pertinente a Uma obrigação de "fazer", de conformidade com 0s 

postulados e diretrizes do direito privado (e não do direito comercial OU civil, ressalte- 

se). Considerando que a obrigação de "fazer" não Possui definição e características 

próprias, Soares de Mel0 a define Com0 Uma negação da obrigação de "dar": 

1" SOARES DE MELO, josé Eduardo. Aspectos Teóricos e Prdticos do ISS - 24 Ed.. São Paulo: 

Dialética, 2001, p.31 



(...) Já as de fazer, conquanto se definam em geral de modo negativo, são 

todas as prestações que não se compreendem entre as de dar, tdm, na 

verdade, por objeto um ou mais aos, ou fatos do devedor, como trabalhos 

materiais ou inte~ectuais.'~~ 

Na obra de Soares de Melo, destaques sejam feitos as expressões: 

"negócios jurídicos", "atos do devedor"; "fatos do devedor"; "trabalhos intelectuaisn; 

além, evidentemente, da definição da obrigação de "fazer" como uma negação da 

obrigação de dar, ou seja, a obrigação de fazer seria o oposto da obrigação de dar. 

Objetivando caracterizar a obrigação de fazer, Soares de Melo se utiliza de 

expressões tais como "negócios jurídicos"; "atos do devedor"; "fatos do devedor"; 

''trabalhos intelectuais. Esses elementos jurídicos pertinentes à obrigação de fazer 

são nos atos negociais tendo o software por objeto, fato esse que indica 

que tais operações estão em sintonia com a obrigação de fazer. Ademais, o autor 

define a obrigação de "fazer" Como uma negação da obrigação de dar. Tais 

argumentos do consagrado mestre contribuem para afastar as operações com 

software dos elementos caracterizadores da "circulação de mercadorian e Oproxima- 

10s da prestação de serviços. 

A Carta Magna de 1988 fixou no seu artigo 146 que: 

Cabe a lei complementar: 

I - Dispor sobre conflitos de competdncia, em matdria tributária, entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

11 - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

111 - estabelecer normas gerais em matdria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

a) definição de tributos e suas espdcies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a (definição) dos respectivos 

a fatos geradores, base de cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decaddncia tributários; 

C) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 

sociedades cooperativas. 

107 SOARES D~ MELO, J ~ S B  Eduardo. Aspectos Teóricos e Práticos do /SS - 2a ~ d . ,  são Paulo: 

Dialética, 2001, p.31 



Compete, pois, a lei complementar definir os fatos geradores de impostos. É 

consenso, ademais, que o Decreto-Lei 406168 foi recepcionado pela Lei Maior em 

igual equivalência as leis complementares 'O8. É cediço, ademais, que o Decreto em 

referência, em seu 85 expressa que: 

Art. 8Q - O imposto, de competência dos Municípios, sobre serviços de 

qualquer natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa OU 

profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço 

constante da lista anexa. 

Assim, o fato gerador do ISS é a prestação de serviço constante da lista 

anexa aquele diploma legal, com a redação que lhe foi conferida pela LC 56/87. 

Oportuno lembrar que, embora o presente trabalho possa ter utilizado as 

expreçsóes "hipótese de incidência" e "fato gerador" indistintamente - como se 

sinônimas fossem - objetivando evitar ser acoimado enfadonho, Hugo de Brito 

Machado distingue os dois institutos, atribuindo ao segundo a qualidade de designar 

a ocorrência do fato descrito na norma: 

Não obstante seja possível, em princípio, o uso das expressões hipótese de 

incidência e fato gerador indistintamente, é importante observar que a 

primeira significa a descrição, na norma, do fato que, se e quando ocorre, 

faz nascer a obrigação tributária, enquanto a segunda designa a própria 

ocorrência, no mundo fenomênico, daquilo que na norma está escrito.log 

'08 SOARES DE MELO, J O S ~  Eduardo. Aspectos Teóricos e Práticos do ISS - 2' Ed.. são Paulo: 
Dialética, 2001, p.42, afirma: 
"Em razão do da recepção das normas (previsto expressamente no art. 34, g 59, do  to daç 
Disposições Transitórias da CF-881, estaria assegurada a aplicação de legislação anterior, no que 
não houvesse incompatibilidade. Assim, na medida em que a anterior sistemática atinente ao ISS 
teria guardado pela com a vigente CF, 0s respectivos preceitos seriam preservados dando 
continuidade aos çeyç efeitos, de conformidade com 0 princípio da economia de meios e de formas" 

1°9 MACHADO, ~ u g o  de Brito. Aspectos Fundamentais do ICMS - 2' Ed. São Paulo: Dialética, 1999, 
p. 20 



8.2 POSS~VEIS QUESTIONAMENTOS SOBRE INCIDÊNCIA DO ISS EM 

OPERAÇ~ES COM SOFZWARE 

A lista de seiviços aprovada pela Lei Complementar nP 56/87, contemplava, 

nos itens 22 e 24, genericamente, as atividades de informática, como resultado do 

uso de termos tais como "programação" e "processamento de dados": 

22 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 

outros itens desta Lista, organização, programação, planejamento, 

assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou 

administrativa. 

24. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, 

coleta e processamento de dados de qualquer natureza". 

É de se admitir, pois, em principio, que as operações tendo por objeto 

programas de computador estavam compreendidas, já na vigência da lei de 1987, 

tanto na descrição do item 22, quanto na listagem do item 24. Assim sendo, a 

atividade definida como " ~ e ~ i ~ o ' ~  e estando ela incluída na lista dos serviços 

tributáveis pelo ISS, a prestação de tais seiviços concretizaria o fato gerador, mais 

especificamente, a hipótese de incidência do referido imposto municipal. Como 

decorrência, a conclusão seria: desde 1987 teria havido a incidência do ISS nas 

operações tendo o software como objeto. 

certos questionamentos que podem ser feitos a respeito do 

enquadramento das operações com software nos itens 22 e 24 da antiga lista: 

(i) A disponibilização para O usuário final de software padrão" 

("siandar#), gravado em midia magndtica (bem material, que pode 

objeto de mercancia) não estaria a configurar a ucircuIação de 

mercadoria"? 



(ii) Os temos "processamento de dados de qualquer natureza" e 

í'programação" abarcariam, de fato, as operações com software? 

Quanto ao primeiro quesito, é oportuno lembrar que: 

- no 7.1.2 estudou-se a competência estadual em face da teoria da 

preponderância e se demarcou o alcance da expressão "Circulação de Mercadoria", 

de modo a se demonstrar a improcedência da assimilação das operações com 

software pelo conceito da "circulação de mercadorias"; 

- no próximo capítulo serão discutidas, em detalhe, as operações com 

software chamados "de prateleira", onde serão delimitadas as operações em que 

esse conflito de competência tributária poderia se dar; 

- na lista de atividades tributadas pelo ISS podem ser apontadas inúmeras 

atividades de prestação de serviço que eflvolvem "materiais", sem que se possa 

fazer - com seriedade - questionamentos a respeito da materialização de operações 

de prestação de serviços; 

- na forma do art. 8 V a  lei de software, mesmo o adquirente de um software 

dito ''de prateleira",. ao adquirir a licença de USO poderá usufruir dos chamados 

ílserviços técnicos complementares", à indicar que a operação não se configura 

circulação de mercadoria porque tem como cerne a prestação de outros serviços (os 

"principais"), qual seja, o licenciamento de uso. 

Quanto ao segundo questionamento, a materia será apreciada detidamente 

no item 8.5 deste capítulo. 



8.3. ATIVIDADES MISTAS (MATERIAIS E SERVIÇOS) 

Esclareça-se que, ainda que a eventual circulação do software se faça 

através de gravação em disquetes, CD-Rom, DVDs, manuais e licenças de uso, a 

presença desses elementos materiais, palpávies, 'móveis", não afastaria a operação 

do campo de incidência do ISS porque o objeto essencial do negócio continuaria 

sendo o software, ou seja, o "conjunto de instruçóes" contido na mídia magnética. 

Veja-se, nesse sentido, que há outros serviços tributáveis pelo ISS expressamente 

mencionados na lista, cuja prestação também se faz acompanhar de bens materiais. 

Dentre as atividades típicas de prestação de serviço que envolvem "materiais", 

encontram-se: 

- papel fotográfico onde são reveladas as fotos; nem por isso se transmuda a 

operação em fato gerador do ICMS; 

- a tinta, o zarcão, a massa e demais materiais utilizados na funilaria de um 

veículo, fato esse que não desvirtua a operação tipificada na lista, que continuará a 

ser prestação de serviços; 

- a entrega do papel contendo as cópias de plantas - ainda que caríssimo, 

como o papel heliografico - , mesmo que centenas de cópias sejam reproduzidas, 

não se desnaturaliza os serviços a que Se refere a lista de serviços tributáveis pelo 

ISS, tanto na versão da LC 56/87, quanto na redação da LC 116103; 

- a produção de milhares de cópias (xerográficas, fotocópias ou similares), 

ainda que do mesmo exemplar, não deixa de ser atividade tipificada na lista; 

- o mesmo Se pode dizer dos trabalhos das agências de publicidade, na 

elaboração de campanhas publicitárias, desenhos e demais peças publicitárias, 

inclusive outdoors, atividades essas também listadas dentre as tributáveis pelo ISÇ; 



- usando um exemplo de Ives Gandra da Silva Martins"', poder-se-ia dizer 

que o papel utilizado na elaboração e entrega de um Parecer Jurídico não 

transforma a atividade em circulação de mercadorias; e 

- o clássico serviço de "construção civil" e semelhantes, também tipificadas na 

lista sob comento: apesar do fornecimento de uma enormidade de materiais, a 

operação continua conceituada como "prestação de serviços". 

Recente alteração na lista de serviços tributados pelo ISS incluiu o item 101, 

envolvendo a arrecadação de pedágio. Facilmente dimensionável o volume de 

mercadorias que a prestação desse serviço envolve, passando pela cobertura 

asfáltica, iluminação pública, instalação de telefones, grad hills, guias e sarjetas, 

edificação de pontes, passarelas e muros divisórios das pistas, placas de 

sinalização. Nem por isso a prestação de serviços deixa de ser caracterizada. 

Sobre o tema escreve Soares Melo: 

O fato de a prestação de sen/iços requerer emprego de materiais, e/ou 

equipamentos, não descaracteriza a obrigação de fazer; esta obrigação é 

unidade incindível, não decomponivel em serviço (puro) e materiais ou 

aparelhos (...) as obrigações de fazer, cujo conteúdo é a prestação de 

portanto, são tributáveis exclusivamente pelo ISS, e não podem 

, ser pelo ICMS. 11' 

Acrescente-se, ainda, a tributação mista (onde uma parcela da operação é 

tributada pelo ICMS, outra pelo Iss) em alguns serviços constantes da Lista a que 

se referia a LC 56/87 (itens 32, 34, 38, 42, 68, 69 e 70) e que foram reproduzidos na 

lista que acompanha a LC 116/03, casos esses em que as partes e peças 

(mercadorias) ficam sujeitas a0 ICMs, enquanto 0 valor do serviço se submete ao 

ISS. 
~ã~ obçtante essa materialização dos serviços, tais atividades continuam na 

esfera tributária dos tnunicipios. 

110 MARTINS, Iveç Grandra da Silva. Parecer: "0 Licenciamento e 0 Sub-licenciamento de Programas 
de Software não se confundem Com CircUla~ão de lldercadorias - Impossibilidade de Incidirem sobre 
as Respectivas Operações ICMS, /P/ e Imposto de ImPoflaçáo. são Paulo: ABEs, 22/06/89, p.25/27. 

1 1 1  SOARES DE MELO, josk Eduardo. Aspectos Teóricos e Práticos do ISS - 23 Ed.. são paulo: 

Dialetica, 2001, p.38 



8.4. SERVIÇOS TECNICOS COMPLEMENTARES 

Nas operações com software nas quais há entrega de mídia magn&ica, 

cabe lembrar que, além da tradição da entrega da cópia do software, há a 

disponibilização, em favor do usuário, das facilidades e funcionalidades oferecidas 

pelo programa de computador contido naquele suporte informático. Adicionalmente, 

a lei expressamente obriga quem realiza operações com software h "prestação de 

serviços técnicos complementares, necessários ao adequado funcionamento do 

programa de computador". 

Leia-se, nesse sentido, o quanto transcrito no artigo 8 V a  Lei 9609198: 

~ r t .  8" Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular 

dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, 

fica obrigado, no território nacional, durante o Prazo de validade t&nica da 

versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de 

serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do 

programa, consideradas as suas especificações técnicas. 

Dois pontos merecem realce no dispositivo legal aqui transcrito: 

a) o legislador determina a obrigatória prestação de serviços complementares; 

ora, se a obrigação de disponibilizar OS recursos técnicos e humanos para permitir "0 

adequado funcionamentov são "selviços complementares", é porque há outros 

serviços 0s use~iços principais", qual seja, aquele que consiste em colocar a obra a 
di~posição do usuário final, permitindo que ele usufrua das funcionalidades que o 

software encerra através do ato jurídico intitulado "Licenciamento de Uso1'. 

b) a de prestar tais serviços complementares aplica-se a todos 

aqueles que participam da cadeia de distribuição, quer seja o titular do programa (O 

próprio autor) quer seja o titular dos direitos de comercialização (quando o autor 

utiliza o canal de distribuição para licenciar 0 uso do software), ainda que esse canal 

que comercializa a obra seja um supermercado, ~ ~ m a  loja de departamentos ou 



uma loja especializada em produtos de informática. Todos que participam da cadeia 

de distribuição estão, por lei, obrigados a prestar esse serviço suplementar. 

Assim, mesmo nas operações Com sofiwat-e envolvendo a entrega de 

"mercadoria" (o suporte informático), o negócio juridico com software se assemelha 

mais perfeitamente ao conceito de prestação de serviços do que a definição de 

circulação de mercadorias, e com maior ênfase em face da prestação dos 

chamados "sen/iços técnicos compiementares" (Lei 9609198, art. 89. 

8.5. ARCA~ÇMO DAS EXPRESS~ES u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç Á ~  E "PROCESSAMENTO 

DE DADOS" 

Indagava-se - na vigência da LC 56/87 - a respeito do enquadramento das 

operações com software nos itens 22 ("se~iços de Programação") e 24 ("coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza"), da lista de serviços tributáveis 

pelo 1.S.S. O questionamento fundava-se, sobremaneira, no exato sentido que o 

legislador quis dar àquelas expressões. O item 22 " S ~ ~ V ~ Ç O S  de programação" da 

lista em referência, compreenderia apenas a atividade de desenvolvimento do 

software ou também o posterior licenciamento de uso'? Prevalecendo a primeira 

hipótese, restaria indagar: estaria O licenciamento de uso de software acobertado 

pelo item 24 da lista (processamentO de dados de qualquer natureza)? 

O argumento no primeiro sentido assegura que "Programação" seria a 

atividade exercida pela empresa titular do software durante a fase de 

desenvolvimento da obra ("programar" um programa seria "escrever" um programa). 

Estando o programa de computador acabado, no entanto, dele sã0 extraídas cópias, 

em relaçáo as quais são conferidas licenças de uso. Para sustentar essa posição, a 

premissa de partida seria que O termo "licenciamento de USO" em nada se 

assimilaria com 'programação"- Assim, a atividade essencial das empresas de 

software se à comercialização de licenças de uso e não a prestação de 

sewiços de 0 li~enciamento de uso não estaria incluído na lista e, 

portanto não seria tributavel pelo ISs (em vista do que poderia vir a ser tributado 

pelo ICMS nos casos em que ficasse caracterizada a circulação de mercadoria). 

~ ~ ~ i ~ ~ í ~ i ~  similar deveria ser feito com a expressão "processamento de 

dados de Isso porque 'l~rocessar dados" seria atividade do 



computador, não da empresa que explora comercialmente um software. Seriam 

exemplos de processamento de dados as atividades exercidas pela Prodesp, pela 

Prodam, Serpro, Dataprev, EDS, ADP Systems e empresas similares, que recebem 

planilhas, cartões, arquivos magnéticos ou dados similares, faz com que o 

computador os leia e processe, e encaminham ao cliente o resultado desse trabalho. 

Diferente disso seria a atividade de licenciamento de uso, que não se assimilaria 

pelo conceito de "processamento de dados". 

Há elementos fáticos que encorajam a acreditar, no entanto, que, 

efetivamente, o licenciamento de uso estaria abarcado pelos itens 22 e 24 da lista a 

que se refere a LC 56/87, ou seja, estaria sujeito a incidência do ISS já na vigência 

da lei revogada pela LC 1 16/87, conforme será exposto a seguir. 

Há que se reconhecer que a lista em referência fora criada pelo Decreto-lei 

nV06 ,  de 31 de dezembro de 1968. Por ocasião da sua revogação, encontrava-se 

completamente defasada, desatualizada. Salvo no que concerne a recente inclusão 

do item 101 (pedágio), sua última redação fora conferida pela Lei Complementar n9 

56, de 15 de dezembro de 1987, há quase duas décadas! Já o programa de 

computador é bem de advento muito recente e o legislador ordinário, ao editar as 

normas em referência, não poderia ter claro os rumos e a importância econômica 

que esse setor iria alcançar, nem as inúmeras modalidades de negócios que 

poderiam interpretá-lo. 

Na data da edição da LC n-6, sequer havia uma definição legal de 

"programa de computador', uma vez que a primeira (e hoje arcaica, tanto que 

revogada) lei de software, somente foi editada no dia 18 de dezembro de 1987. 

Recorde-se que essa norma sofreu profunda reforma através da lei n-609, de 

19.02.98, exatamente em face de seu arcaísmo. Assim, absolutamente 

compreensível, portanto, que as expressões "licenciamento de uso" ou "cessão de 

direito de uso" não tivessem sido expressamente referidas na lei de 1968 (ou na 

reforma de 1987). Impossível negar, porém, que desde então havia a vontade do 

legislador em tributar todas as operações com software, em todas as suas formas 

de apresentação, quer se tratasse de produto acabado, quer fosse produzido sob 

encomenda, e em qualquer modalidade contratual, em face do que essas atividades 

estariam representadas nos itens 22 e 24 da lista. Atente-se: a lista tinha por objeto 

tributar - na redação constitucional e da LC que a editou - os serviços "de qualquer 

natureza". 



Acrescente-se, ademais, que os termos "programação" e "processamento de 

dados" eram usados nos anos 80 para indicar "quaisquer atividades envolvendo ou 

dirigidas ao computador". Basta lembrar que, durante quase duas décadas, ate 

mesmo os cursos destinados a analistas de sistemas e programadores eram 

indicados pela designação "processamento de dados". Há, ainda hoje, cursos de 

nível médio em colégios de renome da Capital do Estado economicamente mais 

desenvolvido do pais (Fernão Dias Paes, Módulo e Campos Salles, dentre outros) 

e até em universidades (a Universidade Ibirapuera é um exemplo), mantém a singela 

designação "processamento de dados", para designar a formação de profissionais 

que estão sendo preparados para trabalhar na criação, desenvolvimento e 

comercialização de programas de computador e atividades afins na área de 

informática. Inquestionável que o currículo desses cursos tem por objetivo preparar 

os alunos na nobre atividade de "programar", "analisar sistemas", realizar 

"engenharia de sistemas" e não "processar dados" no sentido estrito do termo, 

apesar do título do curso assim indicar. 

Não foi sem razão que Antônio Chaves escolheu para sua obra lançada pela 

LTr, no apo de 1986, o sugestivo titulo "Direitos Autorais na computação de dados", 

que não sofreria desvirtuamento se fosse renomeado para "Direitos Autorais no 

processamento de dados". Se depreende da obra referida que a expressão 

"processar dados" é sinônima de "processar instruções", ou, simplesmente, 

"processar informações", que é exatamente a função principal a que se destina o 

software: 

Programa de computador é um conjunto de instruções que pode, uma vez 

transposto num suporte decifrável por máquina, fazer indicar, fazer cumprir 

ou fazer obter uma função, uma tarefa, ou um resultado particulares, por 

uma máquina capaz de fazer tratamento da informação.112 

Isso justifica a afirmação de Antonio Chaves: 

'I2 CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na Computação de Dados. São Paulo: LTr, 1996, p.36 



Um programa de computador significa um conjunto de instruçóes inter- 

relacionadas, tendo por finalidade movimentar um dispositivo de 

processamento de informações para realizar uma função espe~if ica"~'~. 

Hoje, duas décadas mais tarde, possivelmente o legislador utilizar-se-ia das 

expressões "atividades de informática", ou mais solenemente, "atividades relativas à 

tecnologia da informação" para relacionar as mesmas atividades denominadas 

"programação" e "processamento de dados" pelo legislador de 1987. Foi o que fez 

ao incluir os itens 1.01 até 1.08 na lista apena a LC 116103, num transparente 

esforço para conduzir tais atividades ao campo de incidência do ISS. 

O software se presta primordialmente, , recorde-se, para aquela função mais 

nobre: fazer com que o computador realize a tarefa para a qual foi projetado, qual 

seja, "processamento de informações", ou mais especificamente: "processamento 

de dados", fato esse que se alinha na justificativa do emprego da expressão na Lista 

em referência para efeitos de tributação do software. 

O programa de computador é bem de advento muito recente e a legislação 

pátria ain'da não logrou normatizar todas as suas peculiaridades. Com frequência, é 

assim que acontece: o direito vem a reboco dos fatos sociais. Particularmente no 

setor de software, esta constatação se faz presente. Paulo de Barros   ar valho"^ já 

escreveu a respeito do tema da defasagem entre direito e realidade social: 

Há, necessariamente, um intervalo entre a realidade social, constituida pela 

linguagem natural e a realidade jurídica, constituída pela linguagem do 

direito. Isto por que esta última se constrói a partir da primeira, assumindo a 

feição de uma linguagem segundo graus, com rigoroso processo seletivo, 

seja na absorção dos acontecimentos que hospeda em suas hipóteses, seja 

pela ação deôntica de seus operadores, realizando o código licito/ilicito. 

Procura, o autor citado, em seguida, mostrar que, embora a matéria seja 

tema para a Sociologia Jurídica, a Ciência Política do Direto, a Filosofia do Direito, 

dentre outros ramos da ciência, o esclarecimento sobre "até que ponto a realidade 

'I3 CHAVES, Antonio. Direitos Autorais na Computação de Dados. São Paulo: LTr, 1996, p.46 

'I4 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária. 
São Paulo: Savaiva, 1998, p. 100-101 



jurídica pode manter-se afastada da realidade social" interessa particularmente a 

própria Dogmática ou Ciência do Direito, na medida que diz respeito ao bom 

funcionamento do sistema jurídico. É por esta razão que conclama um permanente 

esforço de atualização do sistema normativo: 

Daí o esforço de atualizaçáo das autoridades legislativas, premidas pela 

pressão popular, amparadas pela lição dos doutos, atenta nas 

manifestações do Poder Judiciário. E o direito procurando acompanhar, a 

seu modo, a dinâmica e palpitante velocidade das mutações sociais, 

adaptando-se às novas circunstâncias e mantendo, por esse meio, íntegro 

seus objetivos sociais. 

Ricardo Mariz de Oliveira abordou a temática da defasagem entre a lei e 

ambiente temporal onde a mesma deva ser aplicada, reproduzindo acórdão da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais: 

Esse fenômeno se denomina "envelhecimento das leis". 

Num acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Conselheiro 

Antonio da Silva Cabral proferiu voto seguido pela unanimidade de seus 

pares (acórdão nWSRF101-0790, de 23.10.1 987). Nessa decisão (...) 

Argumentando que o legislador da lei aplicAvel não previra, à dpoca da sua 

promulgação, os efeitos da inflação galopante, e que a desconsideração 

dela iria deformar o próprio conceito de ganho de capital legislado, aquele 

jurista afirmou: 

"Há um outro aspecto, que foi utilizado pelo Relator do voto vencedor na 

Câmara recorrida. Trata-se do fenômeno do envelhecimento da lei. Em 

vários de seus escritos Savigny ressaltou o fato de se ter que interpretar 

a lei de acordo com o tempo em (que) esta tiver que ser aplicada." 'I5 

Sobre o tema - tendo os olhos focados diretamente para a questão dos 

produtos de informática - é oportuno reproduzir o pensar de José Souto Maior 

Borges: 

'I5 OLIVEIRA, Ricardo Maris de. O Sentido e o Alcance da Imunidade Constitucional para o Livro. 
MACHADO, Hugo de Brito. Imunidade Tributária do Livro Eletrônico. São Paulo: IOB-Informações 
Objetivas, 1 998, p.218 



"Ora, o vertiginoso desenvolvimento tecnológico moderno, particularmente 

no campo da informática (e contra o qual nós nada podemos), vem 

provocando o fenômeno da substituição do livro (ou pelo menos a sua 

coexistência) por disquetes, CDs etc., que exploram funções 

tradicionalmente a eles reservadas. Dicionários, p. ex. são, por essa via, 

ofertados ao público. Estarão eles fora do campo de aplicação do art. 150, 

VI, d? A resposta é negativa. Esse dispositivo historicamente insere-se 

numa tradição muito antecedente a eclosão da informática. (...) Impedir a 

aplicação do art. 150, VI, d, aos produtos de informática é i lnterpr-lo a uma 

esclerose precoce .... 9, 116 

A evolução tecnológica, essa imprevisível - porém saudável - evolução que o 

setor de software experimentou nas duas últimas décadas, explicaria, pois, a 

defasagem entre o teor da lista anexa a LC 56/87 e as modalidades negociais 

envolvendo o programa de computador nos dias atuais, a conclamar urgente 

reforma daquela lista de serviços tributáveis pelo ISS - o que se logrou fazer com a 

nova lista apensada a LC 1 16/87. 

Inegável, pois, o esforço do legislador pátrio para colocar as operações com 

software na esfera de incidência do ISS. 

Tal pretensão não afastaria, porém, a imunidade tributária ao software, se o 

intérprete se convencer de que a definição contida no art. 150, VI, "d" abarca essa 

propriedade intelectal. 

8.6 - ALTERAÇÓES LEGISLATIVAS EM TRAMITAÇÁO 

Em se abordando a questão da defasagem da Lista de serviços tributáveis 

pelo ISS, vale a pena lembrar que, objetivando por fim a essa polêmica distinção em 

torno da tributação do software, o "Projeto de Lei do Senado nV61 ,  de 1989 - 
Complementar", de autoria do então Senador Fernando Henrique Cardoso 

(traduzido na LC '1 16/03 definia "os serviços de qualquer natureza sujeitos ao 

imposto de competência dos municipios, previsto no inciso IV do art. 156 da 

Constituição", e determina no item 22, dentre os serviços tributáveis: "Análises de 

sistema, programação e fornecimento sob aualauer forma de software, coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza". 

116 BORGES, José Souto Maior. Repertório IOB de Jurisprudência nV4 /96  (Apud OLIVEIRA, 
Ricardo Maris de. O Sentido e o Alcance da Imunidade Constitucional para o Livro. MACHADO, 



Esse projeto de lei acabou ratificado pela Câmara dos Deputados e foi 

sancionado pelo Presidente da República resultando, como dito, na LC 11 6/03. 

Podem ser alinhados os seguinte pontos positivos no projeto: 

1. A lei diz que não incide ISS sobre a exportação de serviços. Ou seja, 

deixará de incidir ISS nas receitas obtidas por empresas brasileiras com a 

comercialização de software ou prestação de quaisquer outros serviços no exterior. 

2. O item 1 da lista de serviços tributados pelo ISS lista expressamente as 

seguintes atividades: 

1 .O1 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 

1 .O2 - Programação. 

1 .O3 - Processamento de dados e congêneres. 

1 .O4 - Elaboração de programas de com~utadores, inclusive de jogos eletrônicos. 

1 .O5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computação. 

1 .O6 - Assessoria e consultoria em informática. 

1 .O7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 

manutenção de programas de computação e bancos de dados. 

1 .O8 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

3. A lei expressa em alto e bom tom que "os serviços nela mencionados não 

ficam sujeitos ao ICMS, "ainda que sua prestação envolva fornecimento de 

mercadorias". Essa ressalva contida na lei, juntamente com a nova redação do item 

1 .O5 da lista de serviços tributados pelo ISS mencionada no item 2, acima, poderá 

resultar na solução da controvérsia sobre a incidência do ICMS ou do ISS nas 

operações com programas de computador, inclusive sobre os chamados "software 

de prateleira" ou'"standardl'. 

Hugo de Brito. Imunidade Tributária do Livro Eletrônico. São Paulo: IOB, 1998, p.219 



Havia também, tramitando na Câmara Federal, e já fora aprovado na 

Comissão de Finanças e Tributação, o Projeto de Lei nVO912001, de autoria do 

Deputado Julio Semeghini, que dá nova redação ao item 24 da Lista de Serviços do 

ISS, no seguinte teor: 

24. Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, 

coleta e processamento de dados de qualquer natureza, programação de 

computadores e fornecimento, sob qualquer forma ou titulo, de programas 

de computador. 



Por ocasião da votação do projeto de lei que resultou na LC 116103, o 

projeto 20912001acabou incorporado ao texto da lei; nem por isso deixa de sinalizar 

a tendência do poder legislativo federal a respeito do tema da tributação do software, 

inclunando-se na linha do ISS. 

Reporta-se, por ultimo, ao item "9.15 - Alterações Legislativas", abaixo, 

donde se comentará a "PEC NV75", propondo adição da alínea "b ,  ao inciso VI, do 

art. 150, da CFl88, rezando que o imposto sobre operações relativas a circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços incidirá: 

b) sobre a exploração, com ou sem cessão de direitos, de bens 

corpóreos ou incorpóreos, que assegurem a fruição ou criem utilidades 

por meios eletrônicos ou por quaisquer outros meios. 

Atente-se que a redação proposta amplia, na verdade, as hipóteses de 

incidência do ICMS (que passaria a incidir, também, sobre a exploração, com ou 

sem cessão de direitos, de bens corpóreos ou incorpóreos"). Aliás, pode-se perceber 

nessa proposta de alteração do texto constitucional, que os Estados Federativos e o 

Distrito Federal não estão confortáveis para exigir o ICMS sobre a exploração 

econômica de programas de computador com base na definição constitucional e 

infra-constitucional hoje vigente. 

A implementação dessa alteração na lista mencionada, mediante aprovação 

final de um dos projetos acima referidos, se traduzirá, por certo, em passo 

gigantesco na solução da controvérsia tributária em relação as operações com 

software no País. 



8.7 - INTERPRETAÇÁO ANALÓGICA DA LISTA ANEXA A LC 56/87 

Junte-se aos argumentos supra, o fato de que a doutrina pátria tem 

consagrado entendimento no sentido de que a lista de serviços tributáveis pelo ISS é 

taxativa, porém permite interpretação analógica. De fato, é difícil negar que: 

- O trabalho dos Assistentes Técnicos está abrangido pelo item 26 da lista, 

na redação de 1987, embora essa atividade não tenha sido ali escrita; 

- As atividades de "digitaçáo" e de "leitura ótica de código de barra" foram 

contempladas na descrição "datilografia (...) e congêneres" , que integrava o item 29 

da lista revogada e foi reprisado na nova; 

- O termo "dentista" (item 90 da lista de 1987, reiterado na nova) acopla a 

atividade do cirurgião bucal; 

- Os farmacêuticos, os oculistas, dentre outros profissionais que não foram 

expressamente citados na lista , exercem atividade tributável pelo ISS; 

- As atividades de "compilação de programas de computador" estavam 

compreendidas no item 22 da lista de 1987, embora o termo "compilação" não estive 

expresso ali. 

Oportuno buscar nas lipões do consagrado Mestre Aliomar ~aleeiro,"' um 

método preciso de interpretar a "taxatividade" da lista. Ele defende a interpretação 

da lista por analogia: 

'I7 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 1 1 V d .  Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 501 



Na opinião geral, a lista a que se referem o art. 24, 11, da CF e o art. 8Qd0 

Dec-lei nQ 834/69 B taxativa: tributáveis serão só os serviços nela 
mencionados, embora cada item dessa lista comporte interpretação ampla 

e analógica. (...) 

Além disso, a lista, não raro, permite a analogia, por assemelhação, 

incluindo nos itens as cldusulas e congdneres (nQs 34, 26,20,39 etc.) e 

serviços correlatos (nQ 36) e operações similares (n"7) etc. Gêneros 

compreendendo várias espkcies. 

Expl ica o autor, que o Código Tributário Nacional veda a analogia quando 

ela tem por objeto a inclusão de um novo fato gerador mas expressamente autoriza 

o instituto quando se busca a espécie tributária, de um gênero que a lista de 

serviços expressamente contemplou: 

Decerto, o art. 97 do CTN não tolera analogia para definição do fato 

gerador. Não se pode incluir na lista categoria que nela inexiste. Mas o que 

existe pode ser interpretado amplamente. Não deixa de ser taxativa a lista 

se a interpretação, p. ex., incluir o solicitador ao lado do provisionado ou o 

parecerista ao lado do advogado (item 5), o agente de propriedade autoral 

cientifica ao lado do que agencia a propriedade literdria ou artistica; a 

sauna ao lado da ducha (item 26); análise cientifica a par da análise tbcnica 

(item 33), figurinistas ao lado de modistas (item 45); encadernação de 

manuscritos, documentos e jornais ao lado da encarnação de livros e 

revistas do item 60 etc."' 

Não é sem razão que conclui o consagrado mestre: "A lei complementar pode 

ser mais ou menos compreensiva e pode designar gêneros, dos quais o intérprete 
i ,  119 extrai as espécies . 

Roque Carraza manifesta interpretar que se coaduna com a visão de 

Baleeiro: 
A constituição exige que esse tributo - torno a dizer - possua, por hipótese 

de incidência, o fato, a circunstância de alguém - pessoa física ou jurídica - 
prestar a terceiro, em caráter negocial, uma utilidade que pode ser material 

ou imaterial ... 

BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 1 l E  Ed. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p. 501 

'I9 BALEEIRO, Ibidem, p. 501 



Esses fatos, em boa verdade, só podem ser tributados, no Brasil, por meio 

de ISS. Tal afirmação não deriva de uma mera opinião do expositor, mas 

deflui do próprio Texto Supremo. Observem que a Constituição nesse passo 

usa uma linguagem sobremodo abrangente, a indicar a amplitude da 

competência municipal. Além disso, a Constituição qualifica os serviços 

como sendo de qualquer natureza; nenhuma peia, nenhum empeço 

estabelece para os Municípios nesse particular. 

Em função disso, podemos agora proclamar que quando a Constituição 

atribuiu ao Distrito Federal e aos Estados-Membros competências para 

virem a tributar alguns serviços, ela, Constituição, excepcionou a regra 
n 120 geral, que é a da tributação dos serviços pelos Municípios . 

O consagrado tributarista faz severas ressalvas a taxatividade da lista. 

Apregoa que a lista de serviços não poderá ampliar, nem restringir, a competência 

tributária que a Lei Excelsa outorga aos condados: 

Se o município goza de ampla autonomia e se essa autonomia é 

assegurada especialmente com a decretação e a arrecadação de tributos 

de sua competência, devemos forçosamente concluir que o campo de 

incidência do ISS não pode ser nem alargado, nem restringido, nem muito 

menos anulado por uma lei complementar. 121 

Lista, em seguida, doutrinadores pátrios que defendem a taxatividade da lista 

sob comento: 

(...) me curvo a realidade. Eu não desconheço que ao longo dos anos foram 

sendo editadas sucessivas listas de serviços tributáveis pelos Municípios. A 

última delas foi veiculada pela Lei Complementar nQ 56, de 15 de dezembro 

de 1987, e tem prevalecido apesar das lições de Geraldo Ataliba, de Aires 

Fernando Barreto, de Eugênio Doin Vieira, de Ana Emilia Cordelli Alves e 

tantos outros estudiosos do Direito Constitucional Tributário Brasileiro, a 

inteligência de que a lista é ta~ativa."~ 

120 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre serviços. Revista de Direito Tributário n-8. São 
Paulo: Ed. RT, p. 207. 

121 CARRAZZA, Roque Antonio. Ibidem, p. 2071208 

122 CARRAZZA, Roque Antonio. Ibidem, p. 208 



Sustenta, ademais, que a taxatividade da lista poderá resultar no 

esvaziamento completo do poder tributante dos municípios em relação ao ISS, pela 

simples exclusão da totalidade dos serviços ali relacionados, atentando, com isso, 

contra o princípio da autonomia dentre os federativos que a Lei Magna consagra: 

"quando alguém proclama que a lista de serviços é taxativa, implicitamente 

está afirmando que amanhã a União pode, querendo, anular por completo a 

competência que o Município recebeu para tributar os serviços de qualquer 

natureza" 123 

Carrazza conclui, de forma enfática, que: 

"Essa interpretação de que a lista de serviços e taxativa briga contra todas 

as evidências  jurídica^".'^^ 

Confira-se na jurisprudência, o reconhecimento da interpretação extensiva 

dos itens da lista de serviços tributados pelo imposto municipal sob comento, em 

dois casos recentes: 

A ?"Câmara do 1Vribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo, 

apreciando a apelação civel n-86646-0, teve como Relator, o Des. Ariovaldo 

Santini Teodoro, que apregoa: 

"lnterpretaçáo extensiva é admissível de cada item dessa lista dentro da 

generalidade dos serviços a que cada qual se refira, isto é, para abranger 

serviços correlatos ou congêneres aos listados" 125 

123 CARRAZZA, Roque Antonio. Ibidem, p.208 

124 CARRAZZA, Rogue Antonio. Ibidem, p. 209 

125 TJSP ( 73 C.) - AP civ. nV86.646-0. Rel. Ariovaldo Santini Teodoro. São Paulo, julg. 15.08.00. 
Revista Dialética de Direito Tributário n-2. São Paulo: Dialética, NovI200, pp.167/168 



No julgamento do Recurso Especial n"56267/PR, STJ, o Relator, Ministro 

José Delgado. (IVurma), 03-08-2000, ao apreciar a indicação genérica do tipo de 

serviço bancário, assegura: 

"ISS - Lista de Serviços - Interpretação Ampla e Analógica - E de se 

emprestar interpretação ampla e analógica a lista oficial de serviços sujeitos 

ao pagamento do ISS".'~~ 

Ademais, ainda que se sustentasse que as operações com software 

escapariam do enquadramento nos itens 22 e 24 da lista, tanto por sua leitura 

singular, quanto em face da analogia que se deve aplicar ao Onterpreta-Ia, caberia 

uma nova ressalva: uma enormidade de operações com programas de computador 

continuariam sujeitas a incidência do ISS porque estariam compreendidas no item 96 

da lista ("Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos 

autorais). 

Esse posicionamento se justificaria pelo fato de que, nos contratos entre o 

"distribuidor" (responsável pela comercialização das licenças de uso do software no 

País) e o titular do software (no Brasil ou no exterior), assim como nas relações 

negociais entre esse "distribuidor" e a rede de empresas especializadas na 

comercialização dessas licenças de uso para os usuários finais, as atividades 

dessas empresas consistem, primordialmente, na "cobrança e recebimento dos 

direitos autorais," 'do titular do software, direitos autorais esses que são 

representados nas "licenças de uso", através das quais o titular dos direitos autorais 

do programa de computador concede a terceiros o direito de utilizar a obra, 

recebendo em contrapartida a remuneração ("direitos autorais"), que é coletada 

(Licobrada") por seus representantes comerciais ("distribuidores"), junto aos usuários 

da obra. 

Importa concluir, em se concretizando vencedora essa linha de 

argumentação e interpretação da legislação tributária aplicável ao softwre, mesmo 

as operações com software cujos fatos geradores se deram ante de 01-08-03, na 

vigência da LC 56/87, estariam enquadrados no campo de incidência do ISS. 

--- 

lZ6 STJ (1s T.). REsp. nV56267lPR. Rei. Min. José Delgado. Brasilia, 03-08-00. Revista Dialética 
de Direito Tributário nQ 62. São Paulo: Dialética, NovI2000, pp.2341235 



8.8 - JURISPRUDÊNCIA - TRIBUTAÇÁO DAS OPERAÇÕES COM SOFTWARE 

PELO ISS 

Diversas decisões judiciais têm consagrado entendimento no sentido de que 

o "Licenciamento de uso" ou de "Cessão de licença de uso" de programas de 

computador se encontraria dentre aquelas atividades listadas na referida lista de 

serviços tributados pelo ISS, conferida pela Lei Complementar nQ 56, mais 

especificamente nos itens 22 ("serviços de programação") e 24 ("coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza"). Logo, a exploração econômica de 

programas de computador, inclusive do tipo "não personalizado" ou "de prateleira" 

seria atividade que se constituiria em fato gerador do I.S.S. 

Dentre os julgados que fizeram expressa menção aos itens 22 e 24 da lista 

de atividades sujeitas ao ISS, podem ser citados os abaixo colecionados. 

Nos autos da Açáo Ordinária - 123 Vara da Fazenda Pública de São Paulo - 
Proc. N-05/92 - Autora Ensyl Sistemas de Informática, sendo réu a Fazenda do 

Estado de São Paulo, a sentença "declara a inexistência de relação jurídica, de 

natureza tributária, entre a autora e a Fazenda do Estado de São Paulo, com relação 

às operações de licenciamento ou de cessão de direitos de uso de programas de 

computador", podendo-se extrair do relatório da sentença que: 

Desse modo, compete aos municípios, com exclusividade, a cobrança do 

Imposto Sobre Serviços, não compreendidos no art. 155, 1, "b' da CFl88 (cf. 

art. 156), desde que elencados na Lista de Serviços constantes da lei 

federal. 

O Decreto-lei n"066/8, com a redação dada pela Lei Complementar nQ 

. 56/87, previu a atividade em questão no Item 24 da Lista de Serviços que 

lhe é anexa. 

Ao apreciar a mesma ação em grau de recurso, mantendo na íntegra a 

decisão singular, assim se expressou a Décima Quinta Câmara Civel do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: 



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Civel nP 206.155-216, 

da Comarca de São Paulo, em que é apelante A Fazenda do Estado e 

apelada Ensyl Sistemas De Informática Ltda.: 

"( ...) Resulta claro que o volume do disquete é resultado de atividade 

intelectual. 

E, na espécie, a autora utiliza-se do bem para efetivamente prestar serviço 

de informar, de instruir, caracterizando o fato gerador no item 24 da Lista de 

Serviços Anexa a Lei Complementar n366/7, com sujeição ao I.S.S.. 

Reporta-se, agora, a Ação Ordinária - 8 V a r a  da Fazenda Pública de São 

Paulo - Proc. N-36/89, sendo autora a empresa Planconsult Tecnologia Ltda, e 

réu a Fazenda do Estado, cuja sentença reafirma a inexistência "de relação jurídica 

de natureza tributária que obrigue a autora a recolher ICMS, nos contratos de 

licença, tendo por objeto programas de computador", constando do seu bojo que: 

Na forma de atuação constante do contrato de licença, claro, que não se 

trata de operação de circulação de mercadorias - no campo das 

comunicações, mas de serviço, cujas embalagens seriam as fitas ou 

disquetes, com enquadramento no item 24 da lista anexa à.LC 56/87. 

A apelação da Fazenda do Estado, a Décima Sexta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, reafirmando que: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n V  92.456-215, 

da Comarca de SÃO PAULO, em que é recorrente o Juízo "Ex Officio", 

sendo apelante a Fazenda do Estado e apeladas a Prefeitura Municipal de 

São Paulo e Planconsult Tecnologia Ltda. 

A sentença considerou o software como serviço incluindo no item 24 da lista 

anexa a LC nQ56/87, e também na Lei Municipal 10.822189, conforme item 

23 "in verbis". (...) 

Assim sendo, nega-se provimento aos recursos. 

Em grau de Recurso Especial NV7.399-9/SP, nesses mesmos autos, a 

Primeira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso da 

Fazenda do Estado, reproduzindo argumentos do Acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, quais sejam: 



(...) A sentença considerou o software como serviço incluido no item 24 

da lista anexa a LC n9 56/87, e também na Lei Municipal 10822/89, 

conforme item 23 "in verbis".: ...(...) 

Nesses mesmos autos, tendo sido negado seguimento ao recurso extremo 

interposto pela Fazenda Estadual, foi apresentado Agravo de Instrumento ao S.T.F 

(Agravo de Instrumento nP 167.483-1 - São Paulo) que negou acolhida ao referido 

remédio jurídico. A Corte Superior fez referência expressa aos itens da lista, 

reafirmando que: 

(...) 1. Ao desprover a apelaçao interposta pela Fazenda do Estado de São 

Paulo, a Corte de origem decidiu com base no contrato para uso do 

software, bem como em vista da circunstância de o serviço estar incluído 

em listagem própria. Aludiu, ainda, a Lei Co.mplementar n"6187, à Lei 

Municipal nQ 10.822189, ao Decreto-Lei nQ 406/69 e ao Decreto-Lei nQ 

834169 ... . . .". 

Ago'ra, na Apelação Civil n"77.101-216, da Comarca de São Paulo, tendo 

como autora Brasoft - Produtos de Informática Ltda, assistente a Prefeitura 

Municipal de São Paulo, e como réu a Fazenda do Estado, foi proclamado uma vez 

mais a "inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e a Fazenda do 

Estado de São Paulo, em relação aos negócios jurídicos com programas de 

computador", fazendo-se constar de seu teor que : 

(....) Por outro lado, a Lista de Serviços anexa a Lei Complementar nQ 56, de 

15 de dezembro de 1987, a que se refere o art. 8Q do Decreto-lei nQ 406, de 

31 de dezembro de 1968, inclui a atividade da apelante no item nQ 24: 

"análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza". 

Inconformada, a Fazenda do Estado apresentou Recurso Especial nQ 

39.457.0 -Sp ao Colendo STJ e o resultado não foi diferente. Apreciando a matéria, 

a Primeira Turma manteve inalterada as decisões nas duas outras esferas anteriores 

apregoando que: 



2 - A exploração econômica de programas de computador, mediante 

contratos de licença ou de cessão, sujeita-se a cobrança do ISS (item 24, da 

Lista de Serviços, Anexa ao Decreto-Lei 406168). 3 - Recurso desprovido." 

Outro processo a respeito do tema teve sua origem na 7P Vara da Fazenda 

Pública - Processo NQ 405189, ação ordinária que teve como autora a empresa 

Systems Advisers do Brasil Informática Ltda., e como réu a Fazenda do Estado de 

São Paulo, de cuja sentença, consagrando "a inexistência de 'relação jurídica de 

natureza tributária entre a autora e ré, relativamente as operações de licenciamento 

ou de cessão de direitos de uso de programas de computador", constou: 

Vittorio Cassone, ainda, tem conclusão especifica a respeito do tema e pela 

qual o "software" (programa de computador), por não se tratar de 

mercadoria não está sujeito ao ICMS, e implicando prestação de serviços 

incluídos nos itens 22 e/ou 24 da lista estará sujeito ao tributo municipal, 

porque é um instrumento que serve para executar serviços, quando desta 

natureza (obra citada, pg. 208) (...) 

Ao reapreciar a sentença, nos autos da Apelação Cível n"O1.167-214, a 

Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou 

provimento aos apelos da Fazenda Estadual, assim se pronunciando: 

Ademais, a autora é contribuinte do ISS, de conformidade com a legislação 

do Município de São Paulo que disciplina essa prestação de serviços (Leis 

nQç. 10.423187 e 10.822J89, item 23 da lista anexa), tudo em conformidade 

com o Dec.-lei Federal nQ 406/68, bem assim o item 24 da lista serviços 

anexa a Lei Complementar n"6h37. 

Em nome da brevidade se optou por reproduzir neste subtítulo apenas 0s 

trechos dos julgados que faziam referência expressa aos citados itens 22 e 24 da 

lista a que se refere a LC 56/87 (sublinhando-se, no contexto, tais referências). Uma 

leitura mais atenta da íntegra de tais decisões judiciais há de oferecer, por certo, 

Uma infinidade de outros argumentos apontando no sentido que as operações com 

software, ainda que acompanhadas do fornecimento de midia magnética contendo 

0s dados e as instruções que o programa de computador encerra, não se 
assimilariam pelo conceito de "operações de circulação de mercadoriasn e 

caracterizariam operações de prestação de serviços listados na relação apensa a LC 

56/87, sendo, portanto, tributadas pelo ISS. 



8.9 - CONSIDERAÇÓES ADICIONAIS 

Assim, há fortissimos argumentos juridicos e legais a indicar que os itens 22 

("serviços de programação") e 24 ("coleta e processamento de dados de qualquer 

natureza"), da lista de serviços tributáveis pelo I.S.S., com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei Complementar nP 56187, abarcariam as operações de 

licenciamento de uso de programas de computador,. inclusive as relativas ao 

software do tipo "standarú". 

Hoje, com a eficácia da LC 116103, de 31 -07-03, as operações com software 

estão expressamente listadas dentre aquelas sujeitas ao ISS. Note-se, ainda, que a 

referida lista não faz qualquer distinção em relação ao programa de computador 

assimilável pelo conceito de Livro Eletrônico, para os efeitos do art. 150, VI, 'd", da 

CF. Implica concluir que há um expresso desejo do legislador ordinária em submeter 

as operações com software, sem dar guarida a imunidade ~~ns t i t uc i ona lm~n t~  

prevista para o livro. 

No capítulo 9 serão trazidas a colação duas decisões do Superior Tribunal 

de Justiça e outras tantas do Supremo Tribunal Federal, nas quais foi dado 

tratamento tributário distinto ao chamado "software de prateleira". 

Naquele espaço serão oferecidos argumentos fatos e juridicos que induzem 

o Candidato a Mestre que assina o presente trabalho a acreditar que o Supremo 

Tribunal Federal há de reconsiderar parcialmente as súmulas transcritas nos 

Acórdãos nQs R~-176.626 e RE-199.464, de modo a universalizar a incidência do 

ISS em todas as operações com programas de computador do tipo ''standard" - 
feitos em larga escala, de maneira uniforme e C O ~ O C ~ ~ ~ S  no mercado para aquisição 

por qualquer um do povo - sempre que ficar caracterizado o licenciamento ou a 

cessão de uso. , 



CAP~TULO 9 - OS ATOS NEGOCIAIS COM SOTTWARE E A 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS 

No Capítulo anterior foram colecionados inúmeros posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais indicando a incidQncia do.. Imposto Sobre Serviços 

nas operações com software, o que afastaria tais negócios jurídicos da competência 

tributária dos Estados para exigir o ICMS. É pertinente notar, no entanto, que há 

certa dissidência jurisprudencial entre inúmeros julgados na instância singular e dos 

Tribunais de Justiça, quando confrontados com certas decisões emanadas mais 

recentemente do Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de ~ u s t i ~ a ' ~ ' ,  

polêmica essa que será objeto de apreciação nesta parte da dissertação. 

como se explicitará abaixo, os contratos de "licenciamento", de 

' ~ u b l i ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t o " ,  de "cessão", de "subcessão", e de prestação de outros "serviços 

de informática" vinculados à programas de computador estarão fora do campo de 

incidência do ICMS, ainda que envolvam software do tipo "standard" ou 

"padronizados". 

- - 
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Importa acrescentar: não basta que a operação tenha por escopo software 

dito "standard ou "padronizadon para que se configure fato *gerador do ICMS. De 

fato, como ficou expresso no acórdão dos Embargos de Declaração, nos autos do 

Recurso Extraordinário nV99.464-9, impresso neste Capítulo, o Tribunal Excelsio 

já confirmou que, em operações com software do tipo standard, tendo por escopo 

contratos de "licenciamento ou cessão, sublicenciamento, subcessão ou prestação 

de serviços técnicosn, celebradas entre quem explora economicamente os 

programas com seus clientes, esses atos jurídicos se situam fora do campo material 

da incidência do ICMS. 

Também não serão apenas as operações envolvendo software do tipo "sob 

encomenda", ou que tenham sido "customizados", para atender necessidades 

específicas do usuário, que configuram o licenciamento de uso ou cessão de uso, 

se afastando do campo de incidência do ICMS. 

De fato, há uma imperfeição jurídica nas decisões proferidas no Recurso 

Especial ne 123.022/RS e no Recurso Extraordinário nP 199.464-9-SP quando 

sinalizam para a existência de licenciamento ou cessão do direito de uso de 

software dito "sob encomenda. Conforme explicitado no item "3.3 - NÃO HÁ 

LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE "SOB ENCOMENDA", porque, salvo 

disposiião em contrário, o caput do artigo 4" da lei nQ 9.609, de 19.02.98, confere a 

titularidade da obra em favor do contratante, independente de qualquer formalidade 

ou registro. Logo, não cabe apregoar a concessão de "ljcença" de uma propriedade 

que sempre pedenceu, desde a sua criação, ao encomendante. 

A única reçtriçáo genérica cabível é que as discussões a respeito da 

tributação de algumas operações com software pelo ICMS, estão circunscritas a 

'Revendasv concretizadas em estabelecimentos comerciais (lojas especializadas 

em artigos de informática, magazines, hipermercados), mediante a entrega, pelo 

fornecedor, ao usuário final, de suportes físicos (CD-ROM, disquetes, etc), 

Contendo gravado software do tipo "standars, reproduzido em grande escala 

"sof ware de prateleira," 



A polêmica se instaurou a partir de 1996, quando o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal passaram a fazer ressalvas em relação a 

determinados negócios jurídicos tendo por objeto programas de computador 

"padronizados" ou "standard", admitindo a incidência do ICMS. 

O primeiro julgado dissidente reside na decisão proferida no Recurso Especial 

junto ao E. STJ nos autos do Mandado de Segurança nP 5.934-~~'~' proposto pela 

empresa PARS Produtos de Processamento de Dados Ltda., contra decisão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro favorável ao Estado do Rio de 

Janeiro. O STJ negou a segurança pleiteada pela empresa (não incidência de ICMS 

nas operações com software), apresentando como fundamento do julgado a 

impossibilidade de se apurar, em sede de mandado de segurança, questão de 

produção de prova (saber se a empresa comercializava "software standard ou "sob 

encomenda). O julgado não apreciou, portanto, quanto. ao mérito, a questão da 

tributação do software. 

De fato, o julgado que efetivamente marca uma mudança de posicionamento 

das Cortes Superiores foi proferido Primeira Turma do STJ, nos autos do Recurso 

Especial na 1230221RS-(9710017225-2), oriundo do Estado Rio Grande do Sul, 

proposto por Ação Informática Ltda. e Outros contra o Estado Rio Grande do Sul. A 

Súmula do julgamento introduziu uma distinção entre licenciamento de uso e 

"circuiação de mercadorias", no seguinte teor: 

Se as operações envolvendo a exploração econômica de programas de 

computador são realizadas mediante a outorga de contratos de cessão ou 

licença de uso de determinado 'software" fornecido pelo autor ou detentor 

dos direitos sobre o mesmo, Com fim especifico e para atender a 

determinada necessidade do usuário, tem-se caracterizado o fenômeno 

tributário denominado prestação de seiviços, portanto, sujeito ao 

pagamento do ISS (item 24, da Lista de Seiviços. anexo ao DL 406168. 

- 
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2. Se, porém, tais programas de computação são feitos em larga escala e 

de maneira uniforme, isto é, não se destinando ao atendimento da 

determinadas necessidades do usuário a que para tanto foram criados, 

sendo colocados no mercado para aquisição por qualquer um do povo, 

passam a ser considerados mercadorias que circulam, gerando vários tipos 

de negócio jurídico (compra e venda, troca, cessão, empréstimo, locação, 

etc.), sujeitando-se, portanto ao ICMS.'~' 

Pela decisão, o Tribunal reconheceu que a exploração econômica de 

programas de computador realizada mediante a outorga de contratos de cessão ou 

licença de uso de determinado "software" estariam compreendidas no item 24 da 

lista de serviços tributáveis pelo ISS mas entendeu que, tratando-se de "programas 

de computação feitos em larga escala e de maneira. uniforme", colocados no 

mercado, circulando através de negócios jurídicos tais como "compra e venda", 

"troca", "empréstimo", "locação", os mesmos seriam "considerados mercadorias, 

sujeitando-se, portanto ao ICMS. 

Junto Corte Suprema do País, contam-se dois Recursos Extraordinários 

abordando o "ljcenciamento de uson e a " ~ i r ~ ~ l a ~ ã ~  de mercadorias" nas operações 

com "software standard. 

O primeiro deles, de nU76.626-3-sP, que teve como Relator o Min. 

Sepúlveda Pertence,-foi julgado em 10/11/98, sendo partes a Fazenda do Estado de 

São Paulo (recorrente) e a empresa MUNPS - Processamento de Dados Ltda. 

(recorrida), cuja ementa tem 0 seguinte teor: 

~ ã o  tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpbreo, sobre as 

de "1icenciamento 'Ou cessão do direito de uso de programas de 

computadof - matéria exclusiva da lide - efetivamente não podem 0s 

. Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, 

de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência 

do ICMS a circulaçélo de cópias ou exemplares dos programas de 

computador produzidos em série e comercializados no varejo - como o 

chamado "software de prateleira" (off the shelf) - OS quais, materializando o 

STJ (1' TI. R E ~ ~ .  n~ 123.022,RS. Rel. Min. José Delgado- DJU 27.10.97. Revista dos Tribunais 
vol. 748. são Paulo. . RT . ~ ~ ~ / 2 0 0 1 ,  p. 230 e Revista Dialética de Dieito Tributdrio nQ 28. são Paulo: 



"corpus mechanicum" da criação intelectual do programa, constituem 

mercadorias postas em comércio.130 

O Acórdão sob comento consagra as decisões jurisprudenciais no sentido de 

que não podem os Estados instituir ICMS sobre as operações de "licenciamento OU 

cessão do direito de uso de programas de computador". Admite, no entanto, que a 

livre "circulação de cópias ou exemplares" dos programas de computador 

"produzidos em série e comercializados no varejo", materializados em supoee 

infomático ("corpus mechanicum'), estaiia sujeita ao ICMS. A esse tipo de operação 

intitulou 'koftware de prateleira" ou "off the shelf". 

A segunda manifestação do S.T.F. sobre a temática da tributação do 

software data de 02-03-99, no Recurso Extraordinário n" 99.464-9-SP, cuja ementa 

ora se reproduz: 

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 programas de computador, tamb6m chamado "de 

prateleiran, 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.131 

Com esse julgamento o STF reafirma a não incidência do ICMS nas 

operações de licenciamento ou cessão do direito de USO de programas de 

Computador referendada pelo Rec.Extraord. nP 176.6263. mas introduziu nova 

ressalva em relação ao "software de prateleira" (a produção em massa para 

comercialização e .a revenda de exemplares do corpus mechanicum da obra 

inteledual que nele se materializa caracterizam operações de circulação de 

mercadorias, sujeitas ao ICMS). 

- 
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Percebe-se, pois, que a Corte Suprema passou à interpretar a "revenda de 

exemplares do corpo mecânico da obran, na mesma linha -de entendimento que 

vinha conferindo as fitas de vídeo. Nesse sentido, consulte-se: 

S.T.F. (1' T), R.Extraord. nP 179.560-3, Rel. Min. Ilmar Galvão, 30-03-99, D.J.u. 

1 de 28.05.99, p.21;'" 

S.T.F. (1 e T.), R.Extraord. nP RE nP 252.329-1, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

17.08.99, DJU 03-09-99 ~ . 4 6 ; ' ~ ~ ;  

S.T.F. (2".), Emb. Decl. em Agr. Reg. em Agr. Instrum. nVO5.965-8, Rel. Min. 

Marco Aurélio, 13-04-99, DJU 1 1 1-06-99, ~ . 1  

Da leitura dos três julgados acima deve ser entendido, portanto, como 

operações com software "úe prateleira" (que estariam na esfera dos impostos de 

competência dos Estados e do Distrito Federal), certas operações: 

- com software do tipo dito "standard OU "padronizado" (feitos em larga 

escala e de maneira uniforme);; 

- que não foram desenvolvidos sob encomenda, para atendimento de 

determinadas necessidades do usuário para OS quais foram especialmente criados; 

- que não foram "customizados", OU seja, não sofreram alteração para 

atender necessidades específicas do U~Uát'i0 final; 

- que tenham sido produzido 'em massa", OU seja, duplicados em escala 

industrial, em grandes quantidades; 

- se encontrem gravados em suporte infonático ou óptico (corpus 

mechanicum); 
- sejam colocados em livre circulação comercial, sendo objeto de 

"Revendav, sendo transmitidos através de contratos tais Com0 "compra e venda", 

"trocan, uempréstimofl, "locação" (exceto, evidentemente, licenciamento de uso 0" 

cessão de uso); - 
lJ2 ~~~i~~~ Dia/&jca de direito Tributário nQ 46. Sã0 Paulo: Dialética, JuV1999. 
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- sejam colocados no comercio em supermercados, lojas especializadas e 

estabelecimentos similares, para aquisição por qualquer do povo,. 

Logo, na ausência dos requisitos listados no parágrafo anterior - não todos, 

necessariamente -, os atos negociais envolvendo programa de computador dito 

"standard" estarão fora da controvérsia tributária que se instaurou e não poderá 

receber a pecha "soffware de prateleira". 

Assim, a expressão "çoftware de prateleira" se presta para desiqnar não um 

tipo específico de software (aquele dito "sfandard ou "padronizado'i, mas, sim, 

certos e específicos neuócios iuridicos envolvendo esse t i ~ o  esriecifico de software 

I "standard" ou "'~adronizado'l. 

Veja-se, nesse sentido, que ao apreciar em sede de Embargos de 

Declaração, os autos do Recurso Extraordinário nV99.464-9, o E. Supremo 

Tribunal Federal fez questão de esclarecer que não haverá a configuração de 

circulação de mercadorias nas operações que especifica, mesmo se o contrato tiver 
"1 35 . 

por escopo software do tipo "standard . 

'0 licenciamento ou cessão, em matéria de informática, que se situa fora do 

campo material de incidência do ICMS, é O resultante do contrato celebrado 

entre o proprietdrio do software e aquele que, como a embargante, e (sic) 

propõe explorá-lo economi~amente, Seja mediante contratos de 

çublicenciarnento, subcessão ou prestação de serviços técnicos, celebrados 

Com clientes determinados, seja por meio de reprodução do programa em 

massa, para revenda, nas casas do gênero, ao público consumidor em 

geral. 0 s  referidos contratos de sublicenciamento, subcessão ou de 

de serviços técnicos, por sua vez, obviamente, também estarão 

sujeitos ao mesmo tratamento tribut6rion. 

Importa afirmar que, em conformidade com o entendimento do STF 

manifestado nos julgados acima - e particulamente nos Embargos de Declaração 

antes transcrito - restarão "fora do campo material de incidência do ICMS", dentre 

13s ÇTF (1a T.). EDC~. em RE nQ 199.464-9. Rei. Min. Ilmar Galvão. Revista Dialdtica de Direito 

Tribut&jo nn 55. são Paulo: Dialetica, Abr12000, P. 230 



outros, os atos negociais a seguir listados (repisa-se: mesmo que tendo por objeto 

software "standard): 

1. o contrato de "licenciamento" ou "cessão", firmado entre o proprietário do 

software e aquele que se propõe explora-lo economicamente; também, 

2. os contratos de "sub1ice~amento" ou "subcessão" ' celebrados entre quem 

explora economicamente os programas com seus clientes (ainda que através de 

terceiros); 

3. os contratos de "prestação de serviços técnicos", celebrados entre quem explora 

economicamente os programas com seus clientes. 

Incluem-se, neste rol, a evidência, os contratos de sewiços técnicos típicos do 

setor de software, tais como: de desenvolvimento de software "sob encomendaw; de 

"~ustomização"; de instalação, implantação, parametrizaçáo e capacitação no uso; 

de atualizapo e suporte técnico (por vezes denominados "de manutenção'); 0s 

contratos tipo "ASP" (application Services Providers). 

Tratando-se particularmente do software, em operação de download, um 

terceiro julgamento da' Corte Maior Pátria (que ainda não terminou em face do visto 

solicitado pelo Ministro Nelson Jobim) que se presta para sinalizar o posicionamento 

daquela Jurisdição a respeito do tema da tributação do software - particularmente 

quando ficar caracterizado o licenciamento de uso e não a "revenda do corpus 

mechanicum" - reside na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.945-7, 

envolvendo a transferência de software por download. O voto pelo MD. Ministro 

Octavio Gallotti (Relatar), deferia, em parte, 0 pedido de medida cautelar, 

determhando suspender a expressão "ainda que realizadas por transferência 

eletmica de dad& contida no inciso VI, do parágrafo I', do artigo 2' , da lei 

estadual número 7.098/98 do Mato Grosso do Sul, que pretendia estender a 

incidência do ICMS esse tipo de operações com ~~f tware .  

O do Ministro Octavio Gallotti, é no sentido de que não há 

incidência do ICMÇ quando o objeto da operação for 0 licenciamento ou cessão de 



uso de software - como ocorre, por exemplo, quando a transferência do software se 

dá eletronicamente: 

(...) é preciso dar a primeira parte do mesmo dispositivo interpretação 

conforme a Constituição, para, sem redução do texto, fixar exegese no 

sentido de resthngir a incidência do ICMS 8s operaçóes de circulaçáo de 

cópias ou exemplares dos programas de computador, produzidos em serje 

e comercializados no varejo, não abrangendo, porém, o licenciamento 0" 

cessão de uso dos ditos programas. 1 36 

Vale realçar a mensagem contida na frase "não abrangendo, porém, o 

licenciamento ou cessão de uso dos ditos programas". A expressão "ditos 

programas" (na linguagem no Ministro Gallotti), em relação aos quais entendia estar 

afastada a incidência do ICMS porque a transferência eletrônica configuraria 

"operação de licenciamento ou cessão de USO de "ditos programas", estava 

diretamente dirigida para aqueles "produzid~s em série e comercializados no varejo". 

9.2. - ANTECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE TRIBUTAÇÃO DO 

SOFTWARE 

Até 1996 a jurisprudência era uníssona na afirmação da tributação do 

software pelo ISS, e não pelo ICMS. Confira-se: 

- Apelação nQ 206.155-216, 1 51 Câmara Cível do Tribunal de Justiça, sendo 

apelante a Fazenda do Estado de São Paulo e apelada a empresa Ensyl Systemas 

de Informática Ltda. 

Confirmou, em segunda instância, a não incidência de ICMS no licenciamento 

de uso e na cessão de direito de USO de software. A empresa era simples 

distribuidora de software (detinha a titularidade dos direitos de comercialização no 

País do programa 'Carbon Copy", de origem externa), cujos suportes informáticos 

gravados eram importados, O julgado não fez qualquer ressalva em face de tratar-se 

de um software do tipo "padronizado". 

136 STF (Pleno). ADln nQ 1 .g45-7, disponivel www.stf.aov.br, acesso em 07-02-03. 



- Apelação nP 192.456-2/5, 16' Câmara Cível do Tribunal de Justiça, sendo 

apelante a Fazenda do Estado de São Paulo e apelada a empresa Planconsult 

Tecnologia Ltda. 

Em sintonia com a ação antes citada, julgou improcedente a apelação da 

Fazenda Pública, declarando a não incidência de ICMS no licenciamento de uso e 

na cessão de direito de uso de software. Igualmente, a autora era distribuidora no 

Brasil de um aplicativo do tipo banco de dados denominado "DataEasy" e nenhuma 

restrição foi abordada pelo Tribunal em face do programa ser do tipo "standard'. 

- Apelação nP 177.101 -2-6, 19' Câmara Cível do Tribunal de Justiça, sendo 

apelante a empresa Brasoft Produtos de Informática Ltda e apelada a Fazenda do 

Estado de São Paulo. 

No juizo singular, a ação fora julgada improcedente; A apelação foi julgada 

procedente, para declarar a não incidência de ICMS no licenciamento de uso e na 

cessão de direito de uso de software. O recurso supremo (RE 199.464-9) será objeto 

de comentos abaixo. 

- Apelação nP 198.359-216, 1 6L Câmara Cível do Tribunal de Justiça, sendo 

recorrente o Juizo "ex officio", apelante a Fazenda do Estado de São Paulo e 

Apelada a empresa MUNPS - Processamento de Dados Ltda.,. o TJSP, por 

unanimidade, manteve íntegra a decisão singular, declarando a inexistência de 

relação jurídica de natureza tributária entre as partes, relativamente as operações de 

licenciamento ou cessão de uso de programa de computador, de modo a ficar 

assentada a não-incidência do imposto de circulação de mercadorias e prestação de 

serviços (ICMS) sobre os atos negociais Com tais Programas. 

- Apelação nP 201.1 67-2/4, 16@ Câmara Cívet do Tribunal de Justiça, sendo 

apelante a Fazenda do Estado de São Paulo e Apelada a empresa Systems 

Advisers do Brasil Informática Ltda. 

A ação transitou em julgado após decisão do TJSP que manteve inalterada a 

sentença que declarara a não incidência de ICMS nos negócios jurídicos 

tendo por objeto programa de computador. Também, aqui, a empresa-autora era 

uma mera distribuidora de programa de computador de origem externa. 



- Embargos Infringentes nV99.169-2/8/01, apresentados pela Fazenda do 

Estado, sendo embargada a empresa Wild West Software Ltda. 

Também nesse caso a decisão transitou em julgado, sem interposição de 

recursos, especial ou extraordinário. A empresa era mera 'revendedora" de licenças 

de uso de software (e outros produtos de informática), cuja aquisição fazia no 

mercado interno. 

- Recurso Especial NQ 39.457-0 - SP (93100278803-7) - E. Superior Tribunal 

de Justiça, Recorrente: Estado de São Paulo (Fazenda Estadual) e Recorrido: 

Brasoft Produtos de Informática Ltda. 

0 Tribunal de Revisão julgou improcedente o recurso especial, ratificando a 

não incidência de ICMS no licenciamento de uso e na cessão de uso de software, 

mesmo tendo plena ciência de que a empresa-autora era mera distribuidora, no 

Brasil, doç programas de computador de titularidade da empresa americana 

Micropro Internationa1 - o mais conhecido deles, WORDSTAR, foi padrão em 

matéria de proceçsamento de textos, no Brasil, por mais de um qüinqüênio -, cuja 

duplicação era feita no território nacional. 

- Recurso Especial NV9.797-9 - SP (93.0029003-7), E. Superior Tribunal de 

Justiça, Recorrente 'a  Fazenda do Estado de são Paulo e recorrido MiJMpS 

Processamento de Dados Ltda. 
Também neste caso o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das 

instâncias anteriores, declarando a não incidência de ICMS nas operações de 

licenciamento de uso e cessão de uso de software. Ressalte-se que a empresa era 

simples revendedora de licenças de uso que adquiria no mercado interno, 

principalmente do.  sistema destinado ao ambiente de engenharia denominado 

Autocad. 

- Recurso Especial NP 37.399-9/sP (93.0021345-8), ), E. Superior Tribunal de 

Justiça, Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo e Recorrida: Planconçult 

Tecnologia Ltda. ' 
A instância superior ratificou as decisões do Juiz singular e do Tribunal de 

Apelação, na mesma linha da não incidência do ICMS nas operações sob comento. 



- Agravo de Instrumento n" 67.483-1 - São Paulo, junto ao Supremo Tribunal 

Federal, tendo como agravante o Estado de São Paulo e como agravado 

Planconsult Tecnologia Ltda. e o Município de São Paulo 

O Estado, derrotado em todas as outras instâncias - inclusive no que diz 

respeito ao Recurso Especial apreciado pelo STJ, agravou junto ao STF do 

despacho que denegou segmento ao recurso supremo. .A Corte Superior deixou 

claro que: 

Ao desprover a apelação interposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, 

a Corte de origem decidiu com base no contrato para uso do SOFTWARE, 

bem como em vista da circunstância de o serviço estar incluído em listagem 

própria. Aludiu, ainda, a Lei Complementar nQ 56/87, à Lei Municipal nQ 
10.882189, ao Decreto-Lei nP 406169. Na espécie, nada se concluiu 

conçiderad~~ os dispositivos constitucionais evocados pelo ~gravante'~'. 

Não se pode negar, pois, que a Corte Máxima conformara-se com o 

entendimento da instância singular, do Tribunal de Apelação e ate mesmo do 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 0 "contrato para uso do Software" 

estava em conformidade com a "iistagem própria" que integra a "Lei Complementar 

nP 56/87", a "Lei Municipal nP 10.882/89", e O "Decreto-Lei nV06/69", ou seja, seriam 

atos negociais envolbendo contrato para uso de software e traduzir-se-iam em fato 

gerador do ISS. 

Objetivando a brevidade, o candidato a f-nestre que esta subscreve se 

reporta ao item "9.8 - Jurisprudência - Tributação das Operações com software 

pelo ISSJ; onde foram transcritas partes de diversas decisões judiciais supra 

mencionadas, expressamente O entendimento no sentido de que o 

"licenciamento de, uso" ou de "cessão de licença de USO" de programas de 

computador se encontraria dentre aquelas atividades listadas na referida lista de 

serviços tributados pelo ISS, conferida pela lei complementar nP 56, mais 

especificamente nos itens 22 (''seiviços de ~rogramação") e 24 ("coleta e 

processamento de dados de qualquer natureza"). 

137 STF. n~ 167.483-1-çp. Rei. Min. Marco Aurdlio, 06-03-95, DJu 08-05-95. 



Como decorrência de todos os julgados supra transcritos, formara-se O 

entendimento até então absolutamente dominante no poder judiciário, no sentido de 

que as operações de licenciamento e/ou cessão de direito de uso de programas de 

computador estariam sujeitas somente a tributação pelo ISS. 

Tem-se conhecimento de apenas um julgado do STJ negando incidência de 

ISS em "Contrato de Cessão de Uso", ainda assim porque aquele Tribunal de 

Revisão entendeu que, naquele caso específico, não se tratava de prestação de 

seiviço porquanto não se fazia necessário "qualquer atividade da autora para que 0s 
$1 138 usuários contratantes possam dar azo as suas necessidades . 

Conforme acima exposto, esse posicionamento jurisprudencial abslutamente 

predominante, sustentando a incidência do ISS - e não do ICMS - ao universo das 

operações com software, somente sofreu uma mudança de direção a partir do caso 

PARS x Fazenda do Estado do Rio de ~aneiro'~' 

9.3. AS OPERAÇ~ES COM SOFTWARE EM FACE DO PRINC~PIO DA ISONOMIA 

Não se sustenta, também, qualquer tentativa de interpretação mais ampla 

das decisões proferidas no Recurso Especial nP 123022/RS-(97l0017225-2), nos 

Recursos ~ ~ t ~ ~ ~ ~ d i n á r i o ~  RE 176.626-SP e 199.464-g-SP, e na ADIN 1495-7- MS, 

procurando fazer crer que, a luz do principio da isonomia tributária consagrada na 

Carta Magna, na forma do art. 150 da Constituição Federal (que proíbe a União, 

Estados, Distrito Federal e aos Municípios instituir tratamento desigual entre 

contribuirrtes que se encontrem em situação equivalente, vedando qualquer 

distinção) deveria haver incidência do ICMS sempre que 0 ato negocia1 tivesse por 

objeto software do .tipo "standard, abstraindo-se do negócio jurídico que o encerra - 
se compra e venda, licença de USO, cessão de uso, locação ou qualquer outro ajuste 

de vontade. 

- 
ÇTJ (1' r.). R E ~ ~ .  nQ 329.941-ÇP (200110067525-7) Min. Garcia Vieira. D.J.U. 1 de 04.02.02 

p p  3 0 ~ ~ 6 .  ~ ~ ~ i ~ t ~  ~ i ~ / & t i c a  de Direito Tributário nQ 79. São Paulo: Dialética, Abr12002. 

139 ST J (21 T). ~ ~ s p .  nQ 9510032553-5-RJ. Rei. Mine Hélio bioshann. DJU 01.04.96. 108, ~ d .  23/96. 
Cad. ICMS/IPI e 0"tro.s. São Paulo: 106, 1996, PP- 367-368 



Implicaria dizer: sempre que o negócio envolvesse software dito 'standard 

caberia a incidência do ICMS, mesmo em se tratando de puro licenciamento de uso 

de software, e ainda que não se fizesse a tradição do "corpus mechanicum"da obra, 

de modo a não dar tratamento tributário privilegiado as operações com software 

envolvendo apenas a outorga do direito de uso, sem entrega do suporte informático. 

Não encontra sólida guarida juridica tal pensar. Na redação de 

PERELMAN'~~, poder-se-ia afirmar: pura retórica! 

T ~ I  posicionamento implicaria em estender, na aplicação dos princípios 

constitucionais ao caso concreto, a teoria denominada "Interpretação Conforme a 
Constituição", apregoada por GILMAR MENDES para justificar o poder conferido ao 

aplicador do direito para amoldar o texto normativo a redação constitucional: 

Outra importante modalidade de decisão do Bundesverfa~sungsgeri~ht 6 a 

interpretação conforme a Constituição, na qual o Tribunal declara qual das 

possíveis interpretações se revela compatível com a Lei Fundamental. A 

despeito da falta de disciplina geral, essa forma de decisão adquiriu peculiar 

significado na jurisprudência do Tribunal graças a sua flexibilidade, que 

permite uma renúncia ao formalismo jurídico em nome da idéia de justiça 

material e da segurança jurídica.14' 

Embora estivesse falando sobre a ótica da interpretação de normas legais - 
e não na aplicapão dos princípios constitucionais, o novel membro do Supremo 

Tribunal Federal apresenta certas restrições a esse critério de interpretação: 

Essas conclusões demonstram que a identificação entre a declaração de 

inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e a interpretação 

conforme Constituição somente seria p o ~ ~ i v e l  se entendesse, tal como 

140 PERELMAN, Chaim. Retóricas. São Paulo: Martins Fontes. 1999. p. 70-71, 

Apregoa o autor: 'A em nosso sentido da palavra, difere da lógica pelo fato de se ocupar não 
Com a verdade abstrata, categórica. ou hipotética. mas com a adesão. Sua meta 6 produêr ou 
aumentar a adesão de um determinado auditório a certas teses e Seu ponto inicial será a adesão 
desse auditório a outras tesesn. Ainda que O ouvinte não tenha 0 desejo de escutar, 
dos meios necessáfios para forçar a afen~ão", num estágio que o fildsof0 denomina 'limiar da 
retórica". 

141 
MENDES, Gilmar Ferreira. ~urisdi~áo Constitucional. - 3' Ed. são Paulo: Saraiva, 1999, p.237 



reconhecido por Bryde, que a interpretação conforme a Constituição não é 
apenas uma regra normal de hermenbutica, mas modalidade especifica de 

decisão."142 

Um princípio extraído da interpretação das normais constitucionais não pode 

se sobrepor ao próprio texto constitucional. O consagradissimo doutrinador lusitano 

JORGE MIRANDA apregoa que: 

0 s  principias não se colocam, pois, alem ou acima do Direito (ou do pt6prjo 

Direito positivo); também eles ... fazem parte do complexo ordenamental, 

~ ã o  se contrapõe as normas, contrapõem-s'e tão somente aos 

Em sintonia com o homônimo luso, PONTES DE MIRANDA, ensina que a 

Constituição não necessita de regras jurídicas interpretativas dirigidas aos juizes, 

juristas e o povo, acrescentando: 

~ á o  se há de inquirir o que pensavam OS legisladores constituintes; e sim o 

que se colhe de pensamento no texto definitivo, que se publicou, segundo o 

que a ciência aponta como pensamento constitucional. '" 

O princípio da isonomia tributária deriva, por certo, do preceito básico 

Consagrado no caput, do artigo 59, da Lei Maior: '%dos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza". CANOTILHO, já escreveu sobre o tema da 

igualdade - apontando para a Carta Magna de Portugal que igualmente apregoa a 

igualdade de todos perante a lei. Lembrando as ilações de Aristóteles, H. Welzel e E. 

Block ao discorrer sobre a igualdade, acrescenta: 

NO entanto, a idéia de igualdade dos homens, assente numa dimensão 

individual e cosmológica, não conseguiu ultrapassar o piano filosófico e 

142 
MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. - 3' Ed. Sã0 Paulo: Saraiva, 1999, ~ - 2 3 7  

143 MIRANDA, Jorge. Manua/ de Direito Constitucional - T 0 ~ o  11 - 4' Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2000, p. 225-226' 

144 PONTES DE MIRANDA. comentários a C ~ n s t i t ~ i ~ á o  de 1967 - Tomo I. São ~auio:  RT, 1967, 

P. 174 



converter-se em categoria jurídica e, muito menos, em medida natural da 

comunidade social" '45 

Tendo-se em vista que o universo de operações com software "standard", 

nas quais não há tradição do suporte informático contendo a obra - afastando de 
tais operações, o fenômeno da circulação de mercadorias - é significativamente 

mais amplo do que as transações envolvendo a tradição de uma cópia do software 

materializada em midia magnética ou óptica, e considerando-se que tais operações 

se traduzem em autênticos contratos de licenciamento de uso, seria mais facilmente 

sustentável o posicionamento inverso: mesmo as operações que viessem a 

configurar a colocação em livre circulação de software standard, gravado em meio 

físico, ainda que desacompanhado do contrato de licença de uso, deveriam estar 

fora do campo de incidência do ICMS, em nome exatamente desse mesmo principio 

da isonomia. 
Com içço, esse contribuinte passaria a receber tratamento igualitário àquele 

que viesse a optar por disponibilizar o software via "download ou por qualquer das 

outras modalidades contratuais listadas no item 3.2 deste trabalho acadêmico: não 

incidênciade ICMS em quaisquer dessas operações. 
Assim, pois, a correta aplicação do principio da isonomia tributária também 

aponta para a não incidência de ICMS nas operações com software dito "de 

prateleira'! 

9-4. CATEGORIAS DE SOFTWARE 

Outra ressalva às orientações do Tribunal Maior está centrada na pretendida 

divisão do software em "categorias". 

Na fundam&tação dos julgados do STF nos RE nQ 176.626-3-SP e RE nQ 

199.464-9 há expressa referência à obra de RUY Saavedra na qual O autor sugere a 

divisão do software em três categorias, quais sejam, "0s programas standard', 0s 

programas por  encomenda" OU "a medida do cliente' e 0s 'programas adaptados ao 

cliente (customized)": 

145 CANOTILHO. J.J.Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituiçijo - 41 ~ d .  coimbra: 
Almedina, 2000, 'p. 375 



Por fim, 

0 s  programas standard constituem, em regra, pacotes (packages) de 

programas bem definidos, estAveis, 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, portanto, concebidos para 

tratamento das necessidades de uma mesma categoria de utilizadores (por 

exemplo, a contabilidade dos escritórios de advogados). 

(...) São programas fabricados em massa e, como são vocacionados a um 

vasto publico, são até comercializados nos hipermercados - dai que também 

se fale aqui de software 'off the shelf: (...) 

j á  OS programas "por encomenda" ou "à medida do cliente" são 

desenvolvidos a partir do zero para atender às necessidades específicas de 

um determinado usuário. 

0s programas adaptados ao cliente (customized) constituem uma forma 

híbrida entre os programas standard e OS programas à medida do cliente. 

Baseiam-se em programas standard que são modificados para se 

adequarem as necessidades de um cliente particular (customization). Essa 

adaptação pode ser realizada tanto pelo fornecedor do programa como pelo 

prdprio utilizador. 146 

A coluna dorsal, que sustenta as decisões da Suprema Corte Brasileira, nos 

Recursos Extraordinários nQl76.626-3-8P e 199.464-g-sp, antes referidos, reside 

. exatame,qte nessa classificação, ao manifestar entendimento de que certas 

operações com 0s programas classificáveis na primeira dessas categorias (0s 

programas " ç f a n d a r ~ ,  configurariam a LLcirculação de mercadorian e estariam 

sujeitas ao ICMS, por não se assimilarem ao conceito de "licenciamento de uson, de 

146 SAAVEDRA, R U ~ .  A protegáo Jurldica do Sofiware e a Intemet. Lisboa: Don Quixote, 1998, 
P.29130 (Apud STF - 1' T. RE nQ 176.626-MP. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 11-12-98. h 
106 - Informa~Ões Objetivas: São Paulo, 601 ICMS/IPI e outros nQ 3/99 p. 5, Jan/99.) 

146 
SAAVEDRA, Ibidém, p. 79. 

29/30 (Apud: STF - (1' T). Rec. ~xtraord. nQ 176.626-3-sp- Rei. SepÚlveda Pertence. DJU 11- 
12-98. /CMS//p/ e ooutros n' 3/99. são Paldo: I0B, Janfg9. pa5 



"sublicenciamento", de "cessão", ou de "subcessão", ou ainda, de prestação de 

"serviços técnicos". . 
Parece ter passado desapercebido nas decisões do STF sob comento que O 

autor fez essa divisão em categorias tão somente "para fins de estandardização" e 

não para efeitos tributários. Leia-se nesse sentido que a citação doutrinária tem o 

seguinte intróito: 

"Classifica Rui Saavedra os programas de coniputador, segundo o grau de 

estandardização, em três categorias: os programas standard, os programas 

sob encomenda e os.programas adaptados ao clienten 14' 

Acrescente-se que a referência doutrinária trazida a colação pelos Ministros 

Sepúlveda Pertence e Ilmar Galvão, é omissa quanto ao posicionamento de Ruy 

Saavedra no que diz respeito à tributação do software (a obra tem por objeto 

abordar a proteção jurídica do software e não a questão 'dos tributos incidentes na 

sua comercialização). Enfatize-se, ademais, que 0 autor sob comento faz questão de 

expressar que a propriedade do software, mesmo nas operações com software 

standard, permanece na titularidade da empresa desenvolvedora, que 0s 

comercialita. "Nas relações com seus clientes " - ensina Rui Saavedra: '48 

a empresa proprietária do ~0ftware surge como proprietária do ~oftware que 

ela cria e comercializa, quer se trate de software standard, comercializado 

em massa, quer de software concebido especificamente em função das 

de um utilizador em particular. Com efeito mesmo nesse 

último caso, a propriedade do software permanece, habitualmente, na 

titularidade da empresa que O realizou. 

Implica afirmar que o autor reconhece que 0 licenciamento de uso do 

software se manifesta ate mesmo nas operações Com software standard 

COmercializado em massa. Nesse sentido Se expressa Ruy Saavedra : 

Diferente sucede (...) nas relações com O utilizador de um software standard 

porque este vocaciona-se a ser comercializado junto de uma clientela 

14' ÇAAVEDRA, R, ,~  A proteção Jurídica do Software e a Internet, Lisboa: Don Quixote, 1998, p. 

29/30 (Apud STF - 1 r r. RE n~ 176.626-3SP. Fiel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 11 -12-98. IOB - 
Informaçóes Objetivas: ção Paulo, 001 ICMSIIPI e outros nQ 3/99 p. 5, Jan199.) 
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potencialmente vasta: a propriedade do software em si normalmente, nunca 

é cedida ao cliente, apenas um direito de uso exclusivo. ... 14' 

O reconhecimento de que há licenciamento de uso, inclusive nos atos 

negociais envolvendo software standard constou expressamente, no RE 176.626-3, 

do próprio voto do Relator: 

Seja qual for o tipo de programa, contudo, é certo, não se confundirão a 

aquisição de exemplar e o licenciamento ou cessão do direito de uso, 

também presente até quando se cuide do software "enlatado" ou "de 

prateleira. 150 

N ~ O  procede, portanto, qualquer classificação ou distinção entre 0s 

programas de computador. Para os efeitos legais, não há "categorias" de software. 

0 s  temos llstandar& "games: 'entretenimento", "educacionais", "utilitários" &c., 

são designações que, no máximo, podem ser utilizadas para fins didáticos ou 

literários. 

Queiroz Cerqueira debruçou-se sobre a questão para, em seguida, professar 

que: " ~ 5 0  há, legalmente autorizadas e definidas, diferentes categorias de 

programas de computador, como aqueles ditos "mercadorias", 'de prateleiras", "de 

escalaM, upo~tos no mercado" para 'aquisição indiscriminada' e outros (...)I5' 

De fato, a lei. não faz qualquer distinção ou categorização dentre os diversos 

tipos programas. Consulte-se a definição contida no artigo l P  da Lei 9.609/98, que 

enfatiza que "Programa de Computador é a expressão de um conjunto organizado 

de instruções, contido em suporte físico de qualquer natureza". 

Qualquer que seja o seu padrão, complexidade, categoria ou campo de 

aplicação, pode-se proclamar: Programa de Computador é simplesmente "programa 

de computadof, ou seja, um conjunto de instruçóes que faz um equipamento 

14g SAAVEDRA, A pr0teção Jurídica do Sonware e a Internei, Lisboa: Don Quixote, 1998, p. 

29/30 (Apud STF - 1 a T. RE nQ 176.626-3-SP. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 1 1-12-98. 100 - 
Informapóes Objetivas: são Paulo, BOI ICMSIIPI e outros nQ 3/99 P- 5, Jan199.) 

1% 
RE nQ 176.626-3-sP. Rei. Min. Sepúlveda Pertence. DJU 11-12-98. 100 - Informaçóes 

Objetivas: são Paulo, Boi ICMS/IPI e outros nQ 3/99 P. 51 Jan199.1 
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trabalhar numa atividade especifica para a qual o software foi criado. Dentro desse 

conceito, tanto é programa de computador, um pesadíssimo sistema para 

automação dos grandes computadores ("mainframeJ), quanto um pequeno "clock" 

desenvolvido sob encomenda; um software que monitora um re16gio de pulso, 

quanto um software que automatiza uma plataforma de exploração de petróleo; um 

poderoso sistema de gestão empresarial cuja licença pode custar milhões de 

dólares, quanto o software para preenchimento da declaração de imposto de renda 

que a Receita Federal distribui gratuitamente aos contribuintes; um software 

desenvolvido sob encomenda, quanto um software produzido para uso de uma 

multiplicidade de usuários distintos. 

Enfim, na linguagem de Queiroz Cerqueira "software é software!" 152, OU 

seja, para ele, programa de computador é (...) 

(...) entidade única no gênero e na espécie, nova no mundo. Devemos 

compreender que software é algo inédito, de advento recente, que veio 

surpreender os conceitos jurídico-legais e inovar quanto as classificações e 

enquadrament0.S de bens e coisas em acordo com principias e padraes 

tradicionais. O conceito de software choca-se e não se identifica por inteiro 

com o conceito de qualquer outra entidade que pudéssemos conhecer até 

então. 

9.5. CONTRATOS T~PICOS DE INFORMÁTICA 

Conforme se demonstrou no Capítulo 3, há diferentes modalidades 

Contratuais, não diferentes categorias de software- 
O fator importante para definir a incidência tributária sobre a operação com 

software será sim, o t@o de re/açã0 contratua/ (cessão, licença, compra e venda, 

etc) que está se entre as partes, seja ele "standard 'customized' 0" 

"sob encomendaJ', esteja ele acompanhado Ou não de suporte informático, e não o 

llipo de sofiwares9 objeto dessa relação contratua1 ("sob encomenda", "standarf ou 

" c~stomized') . . 

t 52 CERQUEIRA, ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  Queiroz. sofiware - Lei. Com~rcio~ Contratos e Serviços de /nformática. 

São Paulo: ADCOAS, 2000, p. 198 



Orlando  ornes'^^ retrata as particularidades dos contratos envolvendo 

produtos e serviços de infonática, destacando, nos contratos de software, OS 

principais dispositivos que os mesmos normalmente contemplam, quais sejam: as 

cláusulas que regulam os serviços a prestar, a duração e modalidade de pagamento, 

o plano temporal do serviços, os direitos autorais, a custódia dos dados, o acesso 

para controle do detentor dos direitos autorais que licencia o software, as limitações 

de responsabilidade e as garantias. Não faz, porém; qualquer distinção ou 

categorização de software. 

Paulo ~ o b o ' ~ ~ ,  interpretando a norma de 1987, logrou distinguir os tipos de 

contratos que a lei de software contempla, dividindo-os em duas espécies, quaiç 

sejam "Contrato de Licença" (autorização para USO do software) e "Contrato de 

Cessão" (cessão de direitos patrimoniais): 

A Lei n* 7.646187 (art. 27) tipificou esses. negócios em apenas duas 

espécies: contrato de licença e contrato de cessão. (...) Aos contratos de 

cessão e licença se impõe a forma escrita. (...). Através do contrato de 

cessão o autor do programa transfere a titulo oneroso ou náo um ou mais 

direitos patrimoniais, total ou parcialmente. No Contrato de licença h& 

reserva de direitos ao titular, recebendo o usuário um direito sem 

exclusividade para usar o programa por um prazo limitado. 

Esclarece, ademais, Paulo Lobo, que 0 licenciado não tem direito a transferir 

o software a outrem, sendo mero detentor de uso. De fato, essas licenças conferem 

ao usuário final um direito limitado, restrito e não exclusivo para usar o software, 

lS3 GOMES, Orlando (Atualização e notas de Humberto Theodoro Júnior). Contratos (Novas Figuras 
Contratuais) - 2 1 9  Edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2000, p.471-472 assegura: 

Considerados na perspectiva de quem Usa O computador na classificação de F. Awak sete 

fundamentais tipos de. contrato: 1) a I o c ~ Ç ~ ~  de todo sistema; 2) a compra do hardware e dos 
programas; 3) a aquisição parcial a que se acopla a locação com um sb produtor; 4) o mesmo 
contrato misto, mas a /ocação se realizando com vários produtores; 5) a aquisição de uma empresa 
de computadores e a sua utilirsçá0 por outra empresa que fornece 0s ~ ~ N ~ Ç o s ;  6) a aquisição de 
parte do sistema e a execução dos programas Por empresa di!'e!sa daquela que os produz; 7) a 
aquisição de serviços computadorizad~s por Uma empresa especlal~ada. 0 s  contratos de locação de 
todo o sistema e de compra dos computadores Por uma empresa e a sua utilização por outra que 
fornece 0s serviços &rangem o hardware, OS demais. 0 sobare. Nesses contratos hd união com 
OU sem depend&ncia reciproca de dois tipos, a compra e venda e a loca~ão: tanto de coisas como de 
 servi^^^. Co/igam-se'ainda contratos acessórios, Com0 0 de manutenção do computador. 

1 54 LOBO, paulo ~~i~ Neto. Direito de Autor de Somare. Revista Forense VO~. 305. São Paulo: RT, 

1989, p. 90191 



segundo as regras fixadas no referido contrato. É de se notar, ainda, que na quase 

totalidade dos casos em que a operação se faz acompanhar de meio magnético, o 

usuário final sequer adquire a propriedade sobre o suporte informdtico, obrigando-se 

a destruí-to ou devolvê-lo por ocasião da rescisão contratual. 

Aponta Lobo, ademais, a obrigatoriedade do licenciante assegurar a 

prestação de serviços complementares relativos ao adequado funcionamento do 

programa, direito esse que pode ser reclamado diretamente com o próprio titular do 

direito de autor, deixando transparecer, com isso que: 

(i) os contratos de licença são típicas prestações de serviço; 

(ii) a relação contratual que se estabelece numa operação de 

licenciamento de uso de software é direta, entre o titular da obra e o 

usuário final. 

De fato, a lei de software trata a operação de íicenciamento de uso como 

"prestação de serviço", obrigando o fornecedor a prestar 'serviços técnicos 

complementares" (art. 8 V e i  9609198). 

Na linha argumentativa de Paulo Lobo, convém recordar que, nos atas 

negociais com software haverá entre as partes, Sempre, mesmo no caso de produto 

dito "de prateleira", um "Contrato de Licenciamento de USO" (ou de "cessão de direito 

de uso1*), até porque essa exigência decorre da força da lei de software (9609/98) 

que regula a matéria no Brasil e determina que: ''Art. 9" 0 USO de programa de 

Computador no País será objeto de contrato de licença". 

Importa dizer: a relação contratual dentre as partes será, sempre, do tipo 

que en~~olve ulicenciante" e "licenciado", mesmo que a cópia se faça circular e 

venha desacompanhada da licença. É que, nesse caso, por força da lei, a nota fiscal 

se traduzirá na prova do licenciamento de uso da cópia, conforme expressamente 

detemina o parágrafo único do artigo 9' da lei 9.609198: 



Parágrafo Único: Na hip6tese de eventual inexistência do contrato referido 

no caput deste artigo, o documento fiscal relativo h aquisiç80 ou 
licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade de seu 

USO. 

0 s  contratos de "Edição" ou "Publicação" não incorporam o programa de 

computador. 

Na versão de VIEIRA  MANSO'^^, abarcam tão somente: 

a edição de livraria, edição musicial, fonográfica e, atualmente, até já se usa 

a expressão edição cinematográfica, OU videofonográffica, ou mesmo edição 

musical, 

No mesmo sentir, CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA define o contrato de 

"edição" como: 
aquele pelo qual o autor concede ao editor o direito exclusivo de, as suas 

expenças, reproduzir mecanicamente e divulgar a obra cientifica, literdria ou 

artística, e explorá-la econ~micamente.'~~ 

MARIA HELENA DINIZ se louva na lição de Pierre-Alain ~âche"' para 

expressar que: 
edição vem a ser um contrato pelo qual O autor de uma obra literária, 

científica ou artística, ou O titular desse direito de autor, se compromete a 

transferi-lo a um editor, que se obriga a reproduzi-la num número 

determinado de exemplares e a difundi-la entre o público, tudo à sua 

custan.'" 

155 MANSO, Eduardo Vieira. Contrato de Edição. CAHALI, Yussef Said (Coord) - Contratos 
Nominados. são Paulo: Saraiva, 1995, P- 5 
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Forense, 1997, p. 296. 
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Depreende-se, portanto, que os contratos "em matéria de informática" em 

nada se assimilam com os contratos de edição ou publicação. 

9.6. CARACTERIZAÇAO DA "LICENÇA DE USO" NO "SOFTWARE DE 

PRATELEIRA" 

Os atos negociais tendo por objeto programa de computador do tipo 

"standard" (não destinado ao atendimento das necessidades especificas de um 

determinado usuário) consistem, com frequência, na "colocação no mercado, para 

aquisição de quaisquer clientes", de uma cópia do software gravada em suporte 

informático (CD-Rom, disquete, fita magnética), acondicionada numa embalagem 

lacrada (envelope fechado), contendo no seu exterior, de forma facilmente legjvel, 

uma cópia do "Contrato de Licença" acompanhada de um texto onde o potencial 

usuário é indagado sobre a sua disposição na adesão e aceitação as cláusulas e 

condições do contrato de licença de uso. 

AO potencial usuário é dada, então, a opção de, em concordando aderir aos 

temos da referida licença, manifestar-se positivamente mediante rompimento do 

envelope lacrado que abriga o suporte informático; caso, no entanto, discorde dos 

termos ali constantes, poderá retomar o envelope lacrado que abriga o suporte 

infomático contendo'o programa para o local onde fez a aquisição do bem e será 

reembolsado pelo valor anteriormente pago pela licença de uso. 

A indagação sobre a adesão aos temios do contrato de licença é 

usualmente reiterada no processo de instalação do programa no computador do 

üsuárjo.final (instalação essa que é definida pelas expressões inglesas 'insta//' ou 

"setu@), opo*unidade em que a tela do equipamento exibe a0 usuário os termos da 

licença de uso e indaga sua concordância Com as cláusulas e condições daquele 

contrato, como condjçáo para dar prosseguir ou abortar 0 processo de instalaçáo. 

A contratual acima referida configura o apeifeiçoamento da licença 

de uso: 

- seja pela assinatura de contrato especifico; 



- seja porque o rompimento do lacre da embalagem contendo o suporte físico 

e a instalação do sofiware na máquina, implica na adesão do usuário final aos 

termos do contrato de licença que integra o pacote; 

- seja, também, porque com frequência , ao instalar em seu computador a 

cópia do software contida no suporte físico, o sistema gera um número de série 

específico, para aquela cópia; ' 

- seja, ainda, porque, cada vez com maior frequência, repete-se a exigência 

para o usuário que adquiriu a licença "standard faça o "registro" da cópia do 

software perante o titular da obra, recebendo o correspondente "password" ls9; 

- seja, ademais, pela resposta afirmativa a uma indagação contida no insta// 

ou setup do programa de computador, via da qual o usuário manifesta sua adesão 

aos termos do contrato; 

- seja, por derradeiro, porque o objeto central do negócio não é a aquisição 

do supode informático (cuja duplicação em grandes volumes não custa mais que 

alguns centavos de dólar por unidade), mas sim, a cessão e transferência do direito 

de uso (ou seja, a "licença") do software ali contido. 

Assim, mesmo perfazendo a aparência de uma compra e venda, o que se 

dá é a aquisição pelo licenciamento de USO. Tarcisio Queiroz Cerqueira recorda que: 

O titular dos direitos de propriedade do programa produto, mesmo estando 

distante das vistas do usuário, continuará mantendo, sobre o (bem) 

intelectual que acabou de ser adquirido para o uso, o seu direito de 

propriedade - e o adquirente deve, apenas, usar o programa produto, com 

Ilustra-se o quanto acima afirmado com Um caso prático, tendo por objeto o 

!'gameN intitulado "Çtar Wars - Episódio 1 - Racer". 

O pacote se apresenta numa embalagem em tudo similar - até no tamanho - 
aquelas que suportam "DVD". Na parte externa vêm impressos alguns avisos que 

pemitem ao uçuário identificar OS requisitos do sistema, O titular dos direitos autoras 

da obra (LucasArts) e da empresa detentora dos direitos de exploração econômica 

'59 ~paSSWOrd" 6 número seriai, uma senha, que habilita 0 uso daquele software 

160 CERQUEIRA, Tarcisio Queiroz. software - Lei, ComBrciot Contratos e Serviços de /nf0rm&jca. 
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no Pais (Pi Editora) e uma síntese da aventura que o jogo encerra; referência 

quanto ao "Prazo de Garantia: 90 dias a partir da aquisição" e o local onde essa 

garantia deve ser exercida; outro aviso, informando o "Prazo de Validade: 

indeterminado", destinado a atender aos princípios do artigo 8P da lei 9609/98, quais 

sejam, "prestação dos "seiviços técnicos complementares" necessários ao adequado 

uso do sistema"; a advertência dando conta que é: "Proibido replicar. Proibido 

alugar". 

Ao abrir a embalagem o usuário se depara com o "Manual de combate em 

Campo", a "Cartela de Consulta", o "Manual do Usuário" e um suporte plástico 

contendo dois "CD-ROMs" (nos quais o software se encontra gravado), lacrado com 

uma etiqueta onde se acha impresso o seguinte alerta: "Leia cuidadosamente o 

contrato de licença antes de usar O produto". Estão ali, também, dois documentos: 

''procedimento para RMA" e "Contrato de Licença". 0 "Procedimento para RMAil 

contém, de um lado, as instruções para exercício das garantias conferidas pela lei 

8078jgo (CDC) e do outro, orientações a respeito dos "serviços técnicos 

complementares". Quanto a esses serviços, 0 usuário recebe as seguintes 

orientaçaes; indica 0s dias e horário de atendimento do "Suporte Técnico" gratuito. 

Segue-se um roteiro para utilização do suporte técnico, teiefônico ou pela Internetl 

0s dados da empresa licenciante e o endereço onde 6 prestado o "Serviço de 

Suporte Técnico". 

NO canto superior direito do contrato de licença há uma etiqueta com o 

número daquela cópial onde se lê: ''%r Wars. Episódio I Racer - HITS 

1 SWRACHOPAOOO~ 05592". Vaie notar que, embora seja idêntico o teor das cópias 

produzidas, cada cópia é individualizada por Um nÚmef0 seria1 distinto. 

Oral as padicularidades da contratação sob comento sinalizam que: 

1. qualquer que seja o estabelecimento onde O usuário tenha adquirido O "pacote1*, 

é estabelecida uma relação contratuai &reta entre a empresa que está 

explorando a obra e o usuário final; 

2. ao adquirir a licença de uso do softwarel a empresa que está explorando 

economicamente a obra se obriga a prestar "serviços técnicos complementaresJ1, 

e que esses serviços em nada se confundem com as garantias legais 

asseguradas ao comprador de bens de consumo ("mercadoriall); 



3. embora O software seja do tipo standard, cada cópia possui um número de s6rie 

específico e um cartão de registro, que permite individualizar os usuários de cada 

uma das cópias do software. 

Na forma do disposto no artigo gP da Lei de Software (9.609/98), a 

exploração econômica de programa de computador via licenciamento de uso decorre 

de expressa determinação legal. Queiroz Cerqueira ensina que: 

A Lei dos Direitos Autorais chega a obrigar a existbncia de contratos 

escritos quando se der a cessão parcial ou total dos direitos de autor. (Art. 

50). A atual lei do software - Arts. 7Q e gQ - 6 clara ao estabelecer que os 

programas de computador devem ser comercializados atravds de licenças 

de uso - contratos escritos de licença de uso. 16' 

Assim exposto, o licenciamento de uso de software pode se aperfeiçoar 

mesmo quando o ato negocia1 tem por escopo software dito standard. 

9.7. - OUTROS SERVIÇOS QUE SE APERFEIÇOAM ATRAVÉS DE 

0 s  julgados do STF e do STJ referidos no item 8.1 deste capítulo fazem 

crer que a disponibilizaçáO do software do tipo standard em lojas de 

departamentos, ou estabelecimentos especializados em produtos 

informáticos faria com que o negócio jurídico envolvendo O software aperfeiçoasse o 

fenômeno da ucirculação de mercadoria", descaracterizando a prestação de semiço, 

porque o ato negocial não estaria se realizando - de imediato - com o titular da 

obra. 

Ocorre porém, que há inúmeras outras atividades típicas de prestação de 

semiço - a maior pade das quais são tributadas pelo ISS -, nas quais o negócio 

jurídico se concretiza na presença de intermediário (e não com aquele que estará 
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obrigado a cumprir a obrigação contratada) sem que do ato resulte "operações de 

circulação de mercadoria". 

São exemplos atuais: 

- o correntista que firma um contrato de "leasing" numa agência bancária; 

- o cliente que adere, em estabelecimento de crédito, a um plano de 

previdência privada; 

- o segurado que adquire numa seguradora (ou na própria agência bancária), 

o seguro do seu veículo ou um seguro de vida; 

- a assinatura de um plano de saúde através de empresa de representação 

comercial ; 

- a aquisição de pacotes turísticos através de agências de viagem; 

- a representação comercial por conta de terceiros; 

- a compra de ingressos para espetáculos artísticos ou futebolísticos; 

- a compra de bilhetes de loterias junto as casas lotéricas; 

- a aquiçição de um cartão de crédito através de um serviço de 

"telemarketing"; 

- a comerciaIizaçã~ de títulos de capitalização e cartelas de sorteios por 

agências de correios. 

Tais eçtabelecirnentos especializados sã0 meros intermediários da 

operação. Chegam, às vezes, a receber parcelas do Preço; mas o contrato, embora 

Concretizado nesses estabelecimentos 6 celebrado, de fato (e deverá ser cumprido) 

diretamente com: a empresa de "leasing '', a seguradora. a empresa de previdência 

privada, o hotel, a companhia que administra 0s planos de saúde ou os cartões de 

crédito. 

O mesmo acontece nos atos negociais tendo por objeto O software, ainda 

que concretizados via "intermediários" tais Com0 hipermercados, lojas 

especializadas, mesmo que voltados para software do tipo "standard Haverá, 

sistematicamente, a pela empresa titular do software, e a conseqüente 

aceitação, pelo usuário final, de uma “Ijcenga de usoJ'. A relação contratuai se 

estabelecerá diretament@ entre O titular da obra e o licenciado ( U S U ~ ~ ~ O  final). A 

intermediaçáo da loja especializada nessa operação não descaracteriza o objeto 

central do negóciol qual seja, a concessão da licença de uso, diretamente pelo titular 



da obra. Continuam presentes os elementos que caracterizam a prestação de 

se wiço. 

Não serve para descaracterizar a licença de uso nem mesmo o fato da 

aceitação do usuário final aos termos do contrato dar-se via contrato de adesão. 

Primeiro, porque, com certas ressalvas expressas na norma, ate mesmo o Código 

de Defesa do Consumidor (lei 8078190) consagrou validade jurídica a esse tipo de 

ajuste de vontades. Depois, porque essa forma de contrataçáo vem sendo 

reconhecida como válida pela doutrina pátria há décadas. Abordando a questão dos 

atas unilaterais e aqueles tendo por objeto pessoas indeterminadas, Clóvis 

Beviláqua escreveu: 

Dia a dia, se multiplicam as obrigações em relação a pessoas 

indeterminadas que, bem se compreende, não poderiam aceitar o que 

ignoram; dia a dia se multiplicam OS títulos ao portador, os seguros de vida, 

0s reclamos, os prospectos ...., 

e referindo-se particularmente aos atas unilaterais, acrescentou Beviláqua: 

Assim direi que as fontes das obrigações se reduzem a quatro figuras 

principais: o contrato, o chamado quase contrato, atos ilícitos e a vontade 

unilateral. Essa última, na ordem e importância atual, ocupa o segundo 

lugar, o qual lhe será igualmente assinalado na exposição da matéria que 

faz objeto deste 1 ivr0. l~~ 

Analisando sob o ponto de vista dos segredos comerciais os contratos 

"Shrinkwrapn (expressão técnica inglesa que condensa 0s contratos de software 

cuja adesão do licenciado aos Seus termos e condições se perfaz mediante 

rompimento do lacre que contém 0 suporte informático), Ronald L. Johnston e Alien ' 

R. Grogan manifestam pensar no sentido de que: 

"Virtually, every developer 0f co~mercial software uses shrinkwrap license 

agreements prohibiting disassembly and reverse engineering. .... It is the 

rnost fundamental principie of contract law that the terms of a contract are 

162 BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Obrigações, 9' Ed. são Paulo: Livraria Francisco Alves, 1957, p. 
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based upon the expectations of the parties .... Every time we acquire a 

product, even when no words are spoken, a contract is f ~ r m e d ' ~ ~ " .  

Numa versão livre da mensagem desses juristas, ensinam eles que 

"virtualmente todo desenvolvedor de software comercial usa esse tipo de contrato de 

licença para proibir que o bem seja desassemblado ou sofra engenharia reversa", 

acrescentando que "um dos princípios fundamentais do contrato é que o mesmo 

expresse a vontade das partes" e que "toda vez que alguém adquire um bem, uma 

relação comercial se estabelece, ainda que nenhuma palavra seja dita.". 

Sustentam, pois, a validade e plena eficácia de contratos do tipo 

"shrinkwrap". Significa dizer: mesmo que a reiaçáocontratual entre licenciante e 

licenciado se dê num segundo momento - posterior a aquisição da licença -, mais 

especificamente no ato em que se rompe a embalagem que acondiciona o suporte 

físico onde as instruções de uso estão gravadas, O iicenciamento de uso se 

aperfeiçoa sem que a operação se transfigure em negócio mercantil, permanecendo 

sob a égide do direito civil - e não do direito comercial - a relação contratual que se 

aperfeiçaa entre os contratantes. 

Recorda-se os ensinamentos Clóvis Bevilacqua no item 7.2 deste trabalho 

quando, ao definir "obrigação", admite que ela é uma relação de direito que pode 

configurar-se "por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente relacionado, ou 

em virtude de lei"'". No que concerne aos negócios jurídicos com software soe por 

vezes acontecer que, aquele que está negociando a licença de uso - ainda que se 

trate de loja especializada, magazine, hipermercado OU estabelecimento similar - age 

como mandatário do titular da obra que, fmbora distante, nem por isso, deixará de 

juridicamente ao licenciado, obrigando-se a outorgar e respeitar a 

licença de uso da obra e a prestar OS "~eiMços técnicos complementares", 

necessários ao seu adequado USO, na forma do aitigo 8P da lei 9.609/98. 

163 JOHNÇTON, Ronald L. e. GROGAN, Allen R. Trade Secret Protection for Mass Distributed 
Software. The CLA, Computer /.a w Companjon - Vol. 111. Columbia (Whasington): CLA, 1 996, p. 54. 

164 BE"ILA(I"A, C1bvis. Direito das Obrjgações. 9' Ed. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1957, p. 
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Embora não se tenha encontrado na jurisprudência decisão apreciando 

especificamente atividade de distribuição de software, pode ser citado caso tratando 

sobre "Distribuição de Filmes e videos-games" (Recurso Especial nQ 259.339-Sp 

(200010048713-9), Relator Ministro Humberto Gomes, julgado em 12 Set 2000), no 

qual o Superior Tribunal de Justiça definiu que: 

O distribuidor de filmes e videos-games coloca-se como intermedihrio, 

aproximando produtor e exibidor. Por isso, a base de cálculo do ISS relativo 

a sua atividade é a remuneração efetivamente percebida, ou seja o saldo 

entre a quantia recebida do exibidor e aquela entregue ao produtor. 

Nessa linha de pensar, modificação introduzida na legislação do município de 

São Paulo em 30-12-02, através da Lei 13.476, artigo 28, passa a exigir 

expressamente o recolhimento do ISS na "distribuição"de software: 

Fica fixada em 2% a aliquota do imposto para a prestação dos serviços 

relativos às atividades de desenvolvimento, produção e distribuição de 

programas de computador ("software"). 

9.8. DISTINÇÁO ENTRE "CORPUS MíXWANICUM' E "MERCADORIA 

luz da doutrina e da jurisprudência pátria e apontando-se particularmente 

para o programa de computador, é sintomático que se deveria conferir tratamento 

diferenciado entre o bem corpóreo (disquete, fita, CD-ROM, epron, etc) no qual o 

software possa estar contido e o bem incorpóreo (a propriedade imaterial, as 

instruções de uso, o conjunto de "zeros e uns", as funcionalidades) no qual ele se 

expressa. 
N ~ O  seria a "circulação" de exemplares do programa ("corpus 

mechanicumJJ da obra intelectual que nele se materializa) que desfiguraria o 

licenciamento ou cessão de direitos de uso fazendo incidir O ICMS nos atas 

165 STJ Ti). REJP. nQ 259.339-SP (2000/0048713-9)- Rei. Min. Humberio Gomes. Brasflia, 
~2.09.00. Revista Dia,dtica de Direito Tributdrio ne 64. Dialdtica: São Paulo, JanI2001. 



negociais tendo software standard por objeto, jCi que, também no desenvolvimento 

de um software sob encomenda haverá, invariavelmente, a tradição do " c o r p ~ ~  

rnechanicum" da obra para o encomendante - a entrega de supoite informát/co 

(CD-ROM, disquete, fita magnética) contendo gravado o programa de computador - 
sem que isso caracterize "circulação de mercadoria". Em sentido inverso, há, 

também, inúmeras operações com software "padrão" nas quais não há, sequer, 

fornecimento de midia magnética. 

Nem se sustentaria juridicamente assentar que, para efeitos de fato gerador 

do ICMS, a configuração da "cjrculação de mercadorias" não exige que se 

aperfeiçoe a "circulação de fato", bastando a "circulação de direito". É oportuno 

esclarecer que, nas operações com software, não se configura, sequer, a "circulação 

da propriedade": o bem em poder do usuário continua a pertencer ao licenciante. 

Basta lembrar que, enquanto no produto da mercancia, a titularidade do bem é 

transferida ao adquirente, sem reservas, na aquisição de uma licença de uso de 

software o usuário sequer está autorizado à oferecer em caução ou garantia, 

transmitir, locar, emprestar, fazer a cessão ou transferência a terceiros da cópia 

licenciad+ N ~ O  raramente o contrato de licença obriga 0 usuário, na rescisão ou 

término de vigência do contrato, a devolver OU destruir O suporte informático no qual 

a obra foi transferida ao licenciado e à apagar quaisquer cópias do software, 

integrais ou contidas na memória das máquinas do usuário. 

Olimpio Costa ~ ú n i o r ' ~ ~  indica ckuamente que, para que se aperfeiçoe o fato 

gerador do ICMS, não basta que Se configure simples "circulação" mas, sim, 

"operações relativas à circulação", que resultem na transferência do domínio do 

bem: 

Note-se, contudo, que o ICM não incide sobre a circulação em si, mas sobre 

opera@es a ela relativas, vinculando-se, por essa via, As figuras jurldicas 

de transferência do domínio ou da posse, a que se reduzem, 

aquelas operações. (in Direito Tributário Moderno, J O S ~  

BuShatsky Editor, S. Paulo, 1977, Coordenação de José Souto Maior 

Borges, P . 338.). 

166 BORGES, Jos6 Souto Maior (Coord). Direito Tributá~o Moderno. Sã0 Paulo: José Bushatsky 

Editor, 1977, p. 338. 



No esforço de distinguir um programa de computador da "mercadorian, 

passível de circulação econômica, convem recordar, também, Orlando ~ o h e s ,  
Arnold Wald e  outro^'^', que apregoam que, embora possa ser veiculado em bens 

tangíveis (CD-ROM, disquetes, chbs ), a essência do software é intangível (consiste 

no conjunto de instruções que lhe dão substância): 

O software é constituído por um conjunto de instruções expressando 

idéias as quais são veiculadas mediante gravação em um bem tangivel, 

como, por exemplo, um disquete ou uma fita magnética, ou uma pastilha 

semicondutora. Assim a substancia do software é intangivel, embora sua 

expressão e veiculação sejam processadas em bens tanglveis. 

Eis porque os renomados autores, no redobrado esforço de distinguir o 

programa de computador do conceito de "mercadoria", acrescentam: 

Para os programas de computador, o direito de distribuição, via de regra, 

não 4 consumido (...) a transferência de um programa de computador em 

geral nada mais é do que uma licença de direito autoral para o usar o 
168 

programa. 

Alinhado com esse pensar, Bittar lBg, fundado na definição de programa de 

computador pelo artigo 1' da Lei 7.646187 - que foi mantido inalterado na 

nova lei de software nQ99.09198 - também entoa 0 eco dos que defendem a 

dessemelhança entre o software e 0 Suporte que se traduz no seu corpo físico, 

definindo o primeiro como o corpo místico e 0 segundo como o corpo mecânico: 

N ~ O  há pois, como se confundir o programa, ou software, com o respectivo 

suporte (disquete, fita, ou chip), que se constitui no respectivo corpo fisico, 

ou mecânico (assim como o disco é 0 suporte da música). O programa 6 a 

obra intelectual (corpus mysticum); a fita (ou O disquete) é o suporte (corpus 

rnechanicum). 

167 A Protecão juridica DO Sofiware. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1985, p. 20 
168 A Proteção Juri&a DO Software. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1985, p. 26 

leg BITTAR, Carlos Alberto. O Regime Legal do S o f ~ a r e  no Brasil. Revista dos Tribunais - "01. 677 
- Fascículo 1. São Paulo: RT, f~lar/19~*, P. 13. 



Nesse sentido é a definição da lei brasileira (Lei 7.646/87), em cujo contexto 

se enfatiza a noção de conjunto organizado de instruçoes em linguagem 
própria, distinto de seu corpo material (art. 1 .Q . pardgrafo Único). 

Essa distinção entre o suporte magnético e o software que nele se acha 

contido já foi apreciado pelo judiciário nos autos de Apelação em Mandado de 

Segurança (Proc. N"OO2.18057-8-RJ) '", quando o E. Tribunal Regional Federal 

da 2Vegiã0, confirmando sentença da Juíza "a quo", baseado no voto do relator, 

Juiz Ney Valadares, proclamou que: 

(...) não se pode dar tratamento diferenciado (como se foram mercadoria) ao 

suporte físico da obra intelectual cuja importação obedeceu à tramitação 

regular, sob pena de se criar kafkiano rito, pelo qual sujeitar-se-ia, por via 

oblíqua, a própria obra intelectual (inserida no disquete) a controle e critérios 

a ela manifestamente impróprios. (....) 

Embora atento As peculiaridades da esp6cie dos autos, não tenho dúvida 

nenhuma em considerar o disquete (suporte físico) um acessório em relação 

ao programa de computador nele gravado. 

Como o acessório segue o principal, a importação de programas de 

computador sujeita-se legislação especifica, não se lhe aplicando as 

normas que regulam a importação de mercadorias, em geral, ou melhor, de 

bens corpÓre0~. 

A disparidade entre o "suporte mecânico" 0 a criação artística nele contida 

também foi apreciada por James Bartolomé - embora apontando como exemplo a 

obra cinematográfica e não ao software: 

para conceptuar lo que sea obra cinematográfica, debemos separar Ia 

creación artística ("corpus misticum") de1 cuerpo mecánico ("corpus 

mechani~~mn), el que tanto puede Ser un rol10 de celuloide, como uma cinta 

de videocassete, o um videodisco. L0 que nos interessa aqui, es e1 

concepto de Ia obra cinematrográfica como criación artística, concepto este 

"O TRF-2a, (1 a T.), AMÇ nQ 9002180578/RJ. Rel. Juiz Federal Ney Valadares. Rio de Janeiro. 
(Ementa e cópia do voto disponíveis no inteiro teor). 



de naturalera jurídica y no el de su suporte mecánico (fijación), cuya 

definición es um asunto de naturaleza tdcnica. 17' 

A diversidade entre a propriedade material e imaterial também foi objeto 

estudo detalhado do consagradíssimo Pontes de Miranda, em obra recém atualizada 

por Rodrigues Alves. De modo exemplificativo, o autor se reportou ao livro, 

apontando como corpo (mecânico, acrescenta o aluno) a brochura que o suporta, e 

como bem incorpóreo (res incorporalis) as frases, titulos e índices que o compõe. 

Não se podia esperar exemplo do renomado doutrinador relacionado aos bens de 

informática porque a época em que a obra foi lançada, o software não era uma 

realidade econômica digna de um estudo específico: 

Elementos do bem incorpóreo. O bem incorpóreo 4 composto de elementos, 

como os bens corpóreos. 0 livro, que A escreveu, é composto de frases, 

períodos, páginas, capítulos, tem título, índices, e as frases compõem-se de 

palavras, sinais diacríticos e pontuação. Tudo isso, incorporeamente, 
porque o exemplar do livro, como o manuscrito, ou a cópia datilográfica ou 

fotostática, apenas é o corpo ao livro, intelectualmente (= in~orporeament~) 

considerado. A pintura, que se deve a B, compõe-se de tela, tintas de 

diferentes cores, traços, sombras e tons obtidos por pincdis apropriados e 

os múltiplos expedientes do gênio pictura; mas isso é o corpo do que B 

concebeu. A invenção de C não é a máquina que ele exibe, d a res 

incorpora/is que ele pode reproduzir em duas, mil e milhares de 

máquinas.'72 

Objetivando enfatizar a prevaiência do bem incorpóreo em comparação com o 

seu suporte físico, também quando 0 tema é apreciado luz dos conceitos do direito 

penal, Pontes de Miranda insiste em afirmar que: 

, NO plano do direito penal, também O que se pune e a ofensa ao bem 

incorpdreo, e não ao bem corpdreo. Se A faz a peça ou máquina que 

inventou, a feitura por outrem d ofensa ao bem incorpdreo. Por isso mesmo, 

17' BARTOLOME, James P. La  irat teria de Obras Audiovisuales. VI1 Congre~~o  Internacional Sobre 
La ~ f e c c i o n  de DerechoS htelectuales. Asuncion: OMPI, 1993 (organizado e publicado sob 
auspícios da OMPI, Corte suprema de Justicia de1 ParaguaY e Ministdrio de Relaciones Exteriores 

de1 Paraguay), p. 571 

172 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado, Tomo XVll, atualizada por Vilson Rodrigues 
Alves. Campinas: BookSeller, 20021 P. 496-497. 



não é preciso que o produto ou mercadoria seja corpo id&ntico ao outro 

corpo, ou aos outros corpos, que o inventor conseguira. Dá-se o mesmo no 

tocante aos modelos de utilidade, às expressões e sinais de propaganda; às 

marcas e aos demais sinais distintivos. Ainda a respeito da propriedade 

intelectual e da propriedade indicações geográficas, o que importa é o bem 

in~or~óreo.~ '~  

Aspectos de natureza econômica também se prestam para ilustrar essa 

diferenciação entre o suporte magnético e a obra nele gravada. Exemplo ilustrativo 

da dicotomia entre o software e o seu suporte físico seria o caso típico do software 

para engenharia denominado Autocad cuja licença de uso pode ser adquirida em 

lojas especializadas por milhares de reais; cópias desse mesmo programa também 

encontram-se disponíveis para comercialização em bancas de "camelôsn e 

shoppings populares (cópias "piratas") a preço inferior a uma dezena de reais. 

que, nesse caso, o contrafator estará cobrando apenas O custo do bem material e o 

preço do semiço de gravação e oferecendo sem Ônus o trabalho intelectual nele 

gravado. 

Enfim, é preciso que fique definitivamente esclarecido que: 

1. há operações com software do tipo "standard que prescinde da entrega do meio 

físico; 

2. há operações com software do tipo "sob encomendaJJem que se faz a tradição de 

suporte informático; 

3. embora sua expressão e veiculaçáo sejam processadas em bens tangíveis, a 

substância do software 6 intangivel 

4. a ucircu/açãon do "corpo mecânicoJ' (disquete, fita magnética, CD-ROM) não 

configura a L1circulaçáo de mercadorias" para efeitos tributários. 

173 
PONTES DE MIRANDA. ibidem, P. 497- 



9.9. DISTINÇÁO ENTRE 6 i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç Á ~  DE MERCADORIA" E u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç Ã ~  

DA MERCADORIA" 

Conforme detalhadamente discutido no capítulo 7, não seria a simples tradição 

de suporte informático contendo gravado o software ao usuário, elemento 

determinante para justificar a incidência do ICMS nos negócios jurídicos com 

software, ainda que a operação se encontra-se fora do campo de incidência do ISS. 

Embora o disquete, o CD-ROM, a fita magnética, sejam exemplos de mercadoria, o 

imposto em referência tem como fato gerador a circulação de mercadoria e não a 

circulação da mercadoria. Em consonância com esse pensar, Geraldo ~ta l iba ' '~  

escreve: 
circular é mudar de titular" (...) 6 transferir, por meio idbneo, os poderes 

jurldicos de disponibilidade sobre uma coisa (no caso, mercadoria). 

No caso do software, essa transferência de titularidade não se opera, sendo 

conferido ao usuário final uma simples licença de uso. 

~á noção de mercadoria é magistralmente definida por Roque Carraua:"5 

~ 0 ~ 5 0  de mercadoria, para fins de tributação por via de ICMS .... É. o caso 

de rememorarmos que mercadoria, nos patamares do Direito, é o bem 

móvel, sujeito mercancia. 6, Se preferimos, o objeto da atividade 

que obedece, por isso mesmo, ao regime jurídico comercial. 

~ ã o  é qualquer bem móvel que é mercadoria, mas tão-só aquele que se 

submete a mercancia. Podemos, pois dizer que toda mercadoria é bem 

mas nem todo bem móvel é mercadoria. Só o bem móvel que se 

destina à prática de operações mercantis 6 que assume a qualidade de 

mercadoria. 

os atas negociai~ com programas de computador não têm por objeto uma 

"mercadoriav, um 'bem móvel", mas apenas uma propfiedade irnateriai ou seja, na 

174 ATALIBA, ~ ~ ~ ~ , d ~ .  ICM - Não incidência sobre Ato Coo~erativo. Estudos e pareceres de Direito 
Tributávejç - Vol. 111. São Paulo: RTI 1980, p. 54-57 

'" CARRAZA, Roque Antonio, ICMS. 8' Ed. Sã0 Paulo: Malheiros. 2002, p. 35-47 



redação de Pontes de   ir anda,"^ um "bem incorpóreo", mais especificamente o 

conjunto de instruções que o software encerra. 

De fato, como muito bem observou Paulo de Barros Carvalho, a natureza 

mercantil de um bem não deflui de suas propriedades intrinsecas, mas de sua 

destinação especifica.: 

Assim, um jogo de xadrez será mercadoria, se colocado a venda pelo 

comerciante, em seu estabelecimento, mas o será se ele o trouxer para sua 

casa, para seu deleite intelectual. Também uma máquina operatriz 6 

mercadoria quando a pessoa que a fabrica a vende ao industrial, para sua 

empresa. Nesta, porém, a máquina passa a ser bem de capital fixo, 

deixando de ser mercadoria, já que, mudando de finalidade, sai da 

circulação e entre na produção. Portanto, é a destinaçáo do objeto que lhe 

confere, ou não, o caráter de mercadoria.'" 

A destinação do software outra não 6 senão a gravação em computadores, 

para acrescentar-lhe novos recursos e funcionalidades, que serão usufruídas pelos 

 usuário^. A mídia magnética se presta apenas para o transporte desse conjunto de 

instruçóes até a máquina do usuário e, depois, como cópia de segurança. Logo, não 

pode ser objeto de tributação pelo ISS. 

PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Tomo 17, atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Campinas: BookSeller, 2002, P. 496-497. 

17' CARVALHO Paulo de Barros. Hipótese de Incidência e Base de Cálculo do ICM. Cadernos de 
Pespwsas Tlib;tárias ne 3. sã0 Paulo: RTI 978, p. 331 



Acrescenta Barros Carvalho que somente o bem corpóreo que circula como 

resultado de atos jurídicos tais como venda e revenda, que implicam na 

transferência da "titularidade" ao adquirente, podem dar azo a incidência do ICMS: 

Para que um bem móvel seja havido por mercadoria, é mister que ele tenha 

por finalidade a venda e revenda. Em suma, a qualidade distintiva entre 

bem móvel (gênero) e mercadoria (espécie) é extrinseca, 

consubstanciando-se no propósito de destinação comercial. 

De fato, o ICMS sobre operações mercantis só pode ser exigido quando 

comerciante, industrial ou produtor pratica um negócio juridico que 
transfere a titularidade de uma mercadoria. 

O bem móvel é o gênero, do qual a mercadoria é a espécie. !36 6 

mercadoria o bem móvel objeto de mercancia, isto é, que, integrado ao 

estoque da empresa, destina-se à revenda.17' 

evidência não é esse o destino conferido aos programas de Computador, 

Primeiro, porque não se destinam à venda e a revenda; depois, porque no negócio 

juridico com software não há transferência da titularidade ao adquirente da licença; 

confere-se apenas uma licença de USO não exclusivo e restrito - às vezes por prazo 

determinado. 
Reporta-se novamente B decisão do Tribunal Regional Federal da 41 Região 

(Segunda Turma), na apelação Civel n" 998.04.01 090888-5lSC. Rel. Juiz J O ~ O  

Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 03 Age 2000. D.J.U. 2-E de 25-10-2000, p.349. 

asseverando que: 
0 fato de o jornal não ser feito de papel, mas veiculado em CD-ROM, não é 

óbice ao reconhecimento da imunidade do artigo 150, VI, d, da CF, 

porquanto isto não 0 desnatura como um dos meios de informação 

protegida contra a tributação). 

Parafraseando o Tribunal, poder-se-ia afirmar: O fato de O software não ser 

disponibilizado eletronicamente, mas veiculado em CD-ROM, não é óbice ao 

2___ 

CARVALHO Paulo de Barros. Hipótese de Incidéncia e Base de Cb~culo do ICM. Cadernos de 
Pesquisas Tributárias n g  3, são pauto: RT, 19781 P. 331. 
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reconhecimento da sua tributação pelo ISS, porquanto isto não o desnatura como 

uma propriedade intelectual, cujo licenciamento de uso está sendo conferido. 

Em nome da brevidade, ao inv6s de se imprimir novamente se reporta aqui 

ao quanto transcrito no subtítulo "7.1.1 - Alcance da expressão íícirculação de 

mercadoria"", donde se reproduziu considerações dos consagrados mestres Aliomar 

Baleeiro, Machado Derzi, Ayres Barreto, Barros de Carvalho e Geraldo Ataliba a 

respeito do tema. 

9.10. PROIBIÇÁO DO ALUGUEL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR 

Na linha do distanciamento entre "circulação de mercadoriasw e 

"licenciamento de uso de software", é ainda mais perceptível que, de acordo com a 

lei de software, o usuário sequer recebe O direito de alugar, de locar, a cópia 

legitimamente adquirida, sem previa e expressa autorização do iicenciante (mesmo 

que se trate de um çoftware dito standard, adquirido em loja especializada): 

Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de 

direitos autorais e conexos vigentes no Pais 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.'80 

Assim, mesmo nos casos em que O usuário final adquire uma licença de uso 

em caráter definitivo, a operação não implica na transferência do domínio da 

inteligência (do sofiware, em essência), da propriedade intelectual que o caracteriza, 

uma vez que o autor conserva, dentre outros, o direito de autorizar ou proibir o 

aluguel dessa obra. Na melhor das hipóteses 0 usuário terá adquirido a propriedade 

do suporte físico onde essa obra possa eventualmente estar contida mas o titular da 

obra conservará o direito da exploraçáo econômica da obra e até mesmo daquela 

cópia do software já em poder do usuário. 
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9.1 1. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS PERCEPT~VEIS NA LEI 9609198 

Nos artigos 9Q e 10Q da lei de soffware, a norma se reporta à "contrato de 

licença" (e não "venda"); a "aquisição'~ (e não compra); ao "licenciamento de usow (e 

não a transferência do domínio ou da propriedade); aos "atos" e "contratos" (e não 

"importação"); a "remuneração" (e não "preço"). Assim, embora a lei de software não 

tivesse por objeto tratar diretamente da questão tributária dessa criação do espírito 

humano, é perceptível que houve um cuidado especial do legislador pátrio, por 

ocasião da elaboração da lei 9609198, na escolha dos termos utilizados no referido 

diploma legal, para reforçar a conceituação do software como bem intangível, 

como propriedade intelectual, em detrimento das expressões que pudessem 

assimilar essa criação do espírito humano ao conceito de "produto", de "mercadoria". 

Frise-se, ademais, conforme acima exposto, que por expressa determinação 

legal, no Brasil as negociações com programas de computador, devem acontecer - 
como &,fato acontecem sistematicamente - sob a forma de Licenciamento de Uso, 

conforme artigo 9-a Lei 9.609198. 

Assim, 0s aspectos materiais da prestação de serviços tributáveis pelo ISS 

se coadunam perfeitamente a esses elementos da lei de software, de modo a indicar 

que tais operações .com programas de computador se amoldariam mais facilmente 

na esfera tributária dos municípios- 

9.12 - OBRIGAÇ~EÇ "DE DAR" E "DE FAZER" FACE AO LICENCIAMENTO DE 

USO DE SOFTWARE 

O poçicionamento doutrinário do STJ e do STF que procura distinguir as 

operações de llcircula~ão de mercadoria" - atividade de "dar" - das operações de 

"prestação de seniço" - atividade de ''fazer" - Carece resistência no que concerne ao 

software. ~ á ,  sim, de serviço no licenciamento de USO de software, Tal 

prestação consiste exatamente na cessão do uso da cópia do software, ou seja, na 

disponibilização do uso do software e das facilidades que ele contem, em benefício 

do usuário final. 



Enfatiza-se que, por força do artigo 8P da lei 9609198, o fornecedor se obriga a 

prestar "serviços técnicos complementares". Repete-se: se o suporte técnico é 

serviço complementar significa que a operação envolve outro serviço, o 

Ressalve-se, ainda, que essa obrigação de prestar serviços tecnicos 

complementares em nada se confunde "com a responsabilidade da garantia do 

Código do Consumidor" conferida pela lei 8078190 que é "uma garantia comum". 

Recorda-se o exemplo constante do item 9.6, tendo por objeto o software "Star 

Wars" onde essas duas obrigações contratuais são distinguidas. 

NO que concerne as obrigações de dar e de fazer, Aliomar ~aleeiro '~ '  tratou 

especificamente da distinção entre ambas, associando-as aos fatos geradores do 

ISS e do ICMS: 

A distinção essencial entre o imposto sobre produtos industrializados, o 

imposto sobre operações de circulação de mercadorias e serviços de 

transporte e comunicação e o imposto sobre serviços de qualquer natureza 

reside no fato de que OS dois primeiros assentam-se em operações 

jurídicas, que configuram execução de obrigações de dar, enquanto o último 

tributo, de competência do Município tem como base as prestações de 

serviços, como execução de obrigação de fazer. 

De modo similar, Whashington de Barros assim discorre sobre a matéria: 

(...) o direito romano, tomando por base o objeto que constitui a prestação, 

distinguia três modalidades de obrigações: dare, facere e praestare. (...) 

A primeira modalidade da trilogia (dare) compreendia todas as relações 

obrigacionais que tivessem por fim a entrega de uma coisa, ou certa 

quantia. Dare implicava, destarte, ato pelo qual se prometia transferir a 

propriedade ou outro direito real. 

e A segunda (facere) abrangia todas as obrigações em que alguém se 

comprometia a fazer certo trabalho OU executar determinado serviço (...I 

ia1 BALEEIRO, Aliomar. Direito ~ributdrio Brasileiro, 11' Ed. Rio de Janeiro : Forense, 2002, p.410 

1 82 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - 1' Pade - 301 Edição. São Paulo: 

Saraiva, 1999, p. 49 



Apesar da prestação de serviço aperfeiçoar-se na obrigação de "fazer", não 

pode ser esquecido que a própria prática de um ato juridico, assim como a simples 

disponibilização de certas facilidades para o cliente configura a prestação de serviço, 

o cumprimento da obrigação de fazer. 

A respeito do tema já escreveu Silvio Rodrigues que: 

Na obrigação de fazer o devedor se vincula a um determinado 

comportamento, consistente em praticar um ato, ou realizar uma tarefa, 

donde uma vantagem para o credor. Pode a mesma constar de um trabalho 

fiçico ou intelectual, como tambdm da prática de um ato juridico. 

Assim, estabelecido o marco dividrio entre duas esp6cies de obrigações, 

repito o conceito já formulado, ou seja, o de que a obrigação de fazer é 

aquela que tem por conteúdo um ato a ser praticado pelo devedor, donde 

resulte benefício patrimonial para o credor.lE3 

Empregando-se as mesmas expressões que Silvio Rodrigues utilizou, pode- 

se dizer que a atividade de licenciamento OU cessão de direito de uso de um 

software pode ser exatamente assim resumida: 'prática de um ato", mais 

especificamente "um ato jurídico" mediante 0 qual O titular da obra cumpre a 

"obrigação de fazer" que consiste na cessão, a0 U S U ~ ~ ~ O ,  do direito de utilizar o 

software por prazo. determinado ou indeterminado, mediante pagamento único ou 

em parcelas mensais, cumulada com a obrigação de prestar OS serviços técnicos 

complementares necessários ao adequado uso dessa tecnologia. O 'ato juridico" 6 

o licenciamento de uso e o "benefício patrimoniay reside na possibilidade conferida 

ao usuário para usufruir das facilidades, dos recursos, das características técnicas, 

das funcionalidades que O programa licenciado confere, e nos seiviços 

complementares que lhe são disponibilizados. 

~á na lista de serviços tributados pelo ISS, diversas atividades que 

consistem exatamente na disponibilizaçáo de cedas facilidades para o cliente, e não 

propriamente numa atividade, num labor, num "facere". Ilustra-se, como segue: 

- o cliente que adquire Um aparelho celular numa loja especializada em 

telefonia está, na verdade, fazendo dois negócios distintos: adquirindo o aparelho, 

183 RODRIG"ES, silvio. ~ire i to  civil - V01.2 - 28' Edição. São Paulo: Saraiva, 2000, p-35 



tendo como fornecedor a loja de telefonia; adquirindo uma "licença" para utilizar a 

linha telefônica através daquele aparelho, tendo como fornecedor a companhia 

telefónica (a cessão de uso da linha traduz-se num "serviço de comunicação" que, 

embora tributado pelo ICMS, não perde sua natureza de prestação de serviço); 

- foto automática reproduzida pelo próprio cliente numa daquelas "maquinas 

automáticas", mediante introdução de "fichas" (o serviço se resume na 

disponibilização da máquina para tal fim mas, nem por isso, deixa de ser 

enquadrada no item 65 da lista de serviços tributáveis pelo ISS); 

- estacionamento automático para veículos; no sentido estrito do termo 

"facere, não é fácil visualizar qual o seiviço prestado ao cliente, já que nesses 

locais, o próprio usuário, para adentrar no prédio, aperta um botão, retira o cartão 

com código de barras e o portão automaticamente se levanta; ao término da estadia, 

o próprio usuário se dirige ao caixa e paga pelo "serviço"; introduz o cartão com 

código de barras no equipamento próximo a salda, o portão se abre e o cliente vai 

embora; o "seiviço prestado" é, porém, atividade tipificada no item 57 da lista 
("Guarda e estacionamento de veículos automotore~ terrestres) e se resume na 

simples diçponibilizaçãO do espaço onde o carro foi estacionado; 

- numa "lavanderia automática" 0 processo se repete: apenas a lavadora e a 

secadora são diçponibilizadas ao cliente que realiza ele mesmo a lavagem e 

secagem da roupa; o serviço prestado se sintetiza na disponibilização das máquinas 

automáticas que será tributado pelo 6s  em conformidade com o item 72 da lista; 

- até mesmo a própria atividade de "processamento de dados", em sentido 

estrito do termo, pode ser ilustrativa: h4 Sistemas que permitem, inclusive, que 0 

usuário se utilize das instalações do fornecedor à distância, via linha telefônica (0s 

chamados u ~ ç ~ l l ) l  para enviar OS dados que serão processados e receber, da 

mesma forma, o resultado do processamento; ou seja, 0 fornecedor simplesmente 

disponibiliza suas instalações para proce~samento de dados pelo cliente, e em 
benefício deste. ninguém contesta, no entanto, que a atividade enquadra-se nos 

itens 22 e 24 da Lista a que se refere a LC 56/87; 



- a atividade dos "provedores de acesso a Internet" também serve como 

exemplo; apesar das discussões que sobre ela existem - se seria serviço de 

"comunicação", tributavel pelo ICMS ou "serviço de valor agregado", não çujeiio 

tributação estadual, difícil negar que se trata de um serviço, que consiste, de fato, na 

simples disponibilização de uma instalação composta por linhas telefônicas, 

computadores e periféricos, conectados a rede mundial, de modo a permitir que o 

próprio usuário faça a conexão. 

Nas atividades com software acontece 0 mesmo. O serviço consiste na 

disponibilização de uma cópia do software para usufruto do cliente - além, 6 claro, 

dos serviços técnicos complementares. Para que fim? Para que o usuário final 

extraia dessa cópia do software que lhe foi disponibilizada todas as funcionalidades 

que a obra contempla. 

Nesse sentido pode-se afirmar que OS programas de computador devem 

"prestar o serviço" a que se propõem. Explica-se. 0 s  programas de Computador 

comandam máquinas de técnica digital OU análoga resultando em prestação de 

serviços que de outra forma teriam que ser realizados pelo próprio interessado, ou 

mediante contrataçã~, por este, de terceiros para fazê-lo. Um programa de 

computador que faz o cálculo do imposto de renda, por exemplo, deve fazê-lo como 

faria um técnico que ajudasse O contribuinte na tarefa de cumprir com 

a obrigação tributária. Um programa de computador que calcula uma folha de 

pagamento deve fazê-lo de acordo Com as especificações que definem sua 

aplicabilidade, tal qual o serviço prestado por um técnico ou empresa especializada. 

os exemplos e entre as funções providas Por Programas de computador e 

seiviços poderiam seguir numa lista interminável. 

NO Capítulo 9 foram apresentados 0s fundamentos que conduziram à 

conclusão da incidência do 1.S.S. nOS atas negociais envolvendo programa de 

computador. Assim, em face das limitações ao poder de tributar, pelo ICMS, os 



serviços incluídos na lista de atividades tributáveis pelo ISS '~~,  estaria, de plano, 

afastada a incidência do ICMS nas operações com software. Ainda assim, entende- 

se oportuno inserir-se, aqui, breves considerações sobre a não incidência tributária 

de ICMS nas modalidades negociais que envolvem a tradição da cópia de software 

através de download ou sua utilização a distância, inclusive através da rede mundial 

de computadores. 

De fato, é possível se aperfeiçoar a utilização de um software do tipo 

standard sem que faça, sequer, cópia temporária do bem, conforme muito bem 

recorda Adelmo da Silva Ernerencianole5: 

"muitos softwares podem ser utilizados pelos usuários sem qualquer 

fixação nos prbprios computadores. Ou seja, 6 possível a utilização sem a 

realização de uma cópia (download) pela Internet. As informações 

transmitidas são mantidas na memória RAM (Read Access Memory) de 

maneira volátil, ou seja, somente durante o seu uso, desaparecendo quando 

o computador é desligado ou a conexão é terminada". 

É: necessário que se reconheça de antemão, que as indefinições sobre 

tributação dos bens digitais não e particularidade no Brasil, principalmente depois 

da propagação do uso da Internet. 

A própria Comunidade Européia tem se debruçado sobre o tema. O 

Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000 concluiu que, como parte 

das medidas necessárias para que o comércio eletrônico realize plenamente todo o 

seu potencial na EU, as regras relativas a0 comércio eletrônico devem ser 

previsíveis e inspirar confiança as empresas e aos consumidores, em face do que 

preparou o documento denominado "Comunicação da Comissão ao Conselho e ao 

Parlamento Europeu - Estratégia destinada a melhorar O funcionamento do sistema 

do IVA no âmbito do mercado interno - COM(2000)349", disponível no site da 

Comunidade ~ ~ ~ ~ ~ é i ~ ~ " ,  no qual se faz a seguinte constataçáo: 

1 84 CF/88, afi. 154, 5 2Q, inciso IX. alínea b; CF/88, afi. 156, inciso III, e DL 406168, ~ r t .  8 ~ ,  
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Conscientes de que o surgimento do com6rcio electrónico, e, em especial, o 

crescimento da Internet como veículo do comércio internacional, le&nta 

uma série de questões (....) a presente proposta refere-se a entrega em 

linha de bens digitais, em especial os que são destinados a consumidores 

finais, identificada pelo relatório provisório como constituindo um potencial 

problema fiscal. Trata-se de um novo tipo de transacção comercial, que não 

foi prevista quando da redacção da base jurídica existente. 

Em outro documento ainda mais incisivo (número "XX1/98/0359 de 3 de Abril 

de 1998"'~~, proclamou a Comissão que assessora a União Européia até mesmo a 

criação de impostos especiais para envolver 0s bens digitais, cuja eficácia, ainda 

assim, ficaria na dependência de colaboração internacional: 

Impostos especiais. A concretização desta recomendação exigir& a 

introdução de alterações a estrutura legislativa existente, mas 6 igualmente 

claro que uma abordagem puramente legislativa no que se refere h 

tributação do comércio electrónico não constitui a única resposta. O 

comércio electrónico é, pela Sua natureza, um processo à escala 

verdadeiramente mundial, e nenhuma jurisdição fiscal considerada 

isoladamente pode resolver todos 0s problemas que levanta. É necessdrio, 

por conseguinte, um certo nível de colaboração internacional. Para garantir 

, uma gestão e uma aplicação eficazes dos impostos, será essencialmente 

neceççário obter um consenso internacional sobre as medidas a adoptar no 

sentido de evitar a dupla tributação ou a não tributação involuntdria, 

oferecendo ao mesmo tempo às empresas Segurança e certeza no que se 

refere as suas obrigações. 

A t&utaçáo dos bens digitais recebeu titulo específico do ~ o u i o r  em Direito 

Adelmo da Silva ~merenciano, em Sua tese de Doutorado em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de Sã0 Paul0 denominada ''Tributação dos Bens Digitaisw 

sob orientação do ~onsagrado Prof. Dr. Paulo de Barros Carvalho, cuja banca 

examinadora contou, ainda, dentre outros, com 0s não menos ilustres mestres 

Helena Taveira Tôrres e Roque Antonio Carrazza. Após detalhado estudo nas 

páginas 16611 79 ele conclui: 
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"Em síntese, podemos afirmar que sobre os negócios jurídicos que 

envolvem os bens digitais não há qualquer operação que se submeta à 

incidência do ICMS".'~~ 

O autor aprofundou-se tio estudo da temática sob comento, preocupando-se 

até mesmo com as operações iniciadas no exterior. No intuito de determinar se o 

bem digital - inclusive software - recebido por meio de uma operação de download 

pode ser considerada uma importação, sujeitando-se a incidência do ICMS de 

acordo com a LC 87/96, indaga Emerenciano Silva: "poderíamos admitir a 

tributação, pelo novel imposto, dos bens digitais objeto de download?". Defendendo 

que a Emenda Constitucional n"33/2001 teria criado um novo imposto, que estaria a 

exigir, inclusive a edição de lei complementar para definir a hipótese de incidência e 

0s demais elementos integrativos, O autor responde negativamente ao quesito: 

já apontamos, ao analisar a possibilidade de incidência do Imposto de 

Importação sobre OS bens digitais, que a atividade de importar somente 

pode dizer respeito, referir-se, enfim, a uma ação sobre um bem material, 

físico, tangível, que possa ter como elementos referentes a noção de 

território e de fronteiras físicas (...) 

isto por certo afasta a possibilidade de conferir ao novo impoçto a 

descabida idéia de importação de bens intelectuais. Se assim fosse, seria 

justo exigir imposto estadual sobre marcas, patentes, tecnologia, know-how, 

direitos autorais, etc. Chegariamos 21 absurda situação de cada estado 

tributar a seu modo as referidas "importações", pois, como apontou 

GIARDINO, os estados, municípios e O Distrito Federal têm competências 

impositivas materialmente  concorrente^'^^. 

Em face da ausência de fixação do software em SUpOite físico, com razões 

ainda mais vislumbra-se Ser muito difícil que as atividades com software 

acima elencadas possam vir a configurar fato gerador do imposto de Competência 

188 
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estadual, negativa de incidência essa que se alicerça, também, nos outros 

subtítulos deste capítulo. Pelas razões já expostas, essas atividades se assimilam 

muito mais facilmente pelo conceito da prestação de serviços - que estariam dentro 

da competência tributária dos Municípios. 

9.1 4. ALTERAÇOES LEGISLATIVAS 

Embora haja elementos sólidos para fundamentar as conclusões acima 

elencadas, é certo que a controvérsia tributária existente sobre operações com 
programas de computador, com a pecha de "standard somente terá termo final 

definindo claramente a quem pertence a competência tributária sobre os negócios 

jurídicos tendo por objeto programas de computador: 

com a uniformização jurisprudencial junto ao Egrégio Supremo Tribunal Federal; 

com a edição de lei complementar; 

com aprovação de emenda constitucional; 

ou até mesmo via reforma da própria Carta Magna. 

Aponta-se, nesse sentido, Para 0 item "9.6 - Alterações legislativas em 

tramitaçãom do presente trabalho de mestrado, com especial destaque para o " p ~ p  

01/91", já transformado na "Lei Complementar nP 11 e", em 31 -07-03, cujo item 1-08 

da lista de serviços tributados pelo ISS a ele apensado relaciona expressamente o 

"Licenciamento ou de direito de uso de Programas de computação", além das 

atividades de de progrdmas de com~utadores, inclusive de jogos 

eletrônicos; de suporte técnico e manutenção de programas de computação. 

Alinhado com as disposições da lei básica do ISSQN em vigor, a referida lei 

expressa em alto e bom tom que "0s seiviços nela mencionados não ficam sujeitos 

ao ICMSV "ainda que sua ~restação envolva fornecimento de mercadorias", 
9 



Em sintonia com o pensamento dos que sustentam a necessidade da 

reforma tributária, é oportuno lembrar que, além das propostas de alterações 

normativas já em tramitação no Congresso Nacional, mencionadas no contexto 

desta Dissertação, por ocasião da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional 

n"75-B1 de 1995, do Poder Executivo, na Comissão Especial criada no âmbito da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, o 

substitutivo apresentado pela Comissão fez constar a alínea "b", ao inciso VI, do 

artigo 154, definindo que o imposto sobre operações relativas a circulação de 

mercadorias e sobre prestação de serviços incidirá: "b) sobre a exploração, com ou 

sem cessão de direitos, de bens corpóreos ou incorpóreos, que assegurem a fruição 

ou criem utilidades por meios eletrÔnic0s OU por quaisquer outros meios". 

Tendo-se presente que sempre que há renovação do Executivo Federal 

ressurgem as discussões sobre as "Reformas Tributárias", é evidente que a 

aprovação de emenda ao texto ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  Com a redação acima, oferecida pela i, 

Comissão Especial, se prestaria para encerrar a controvérsia tributária sob 

comentg. Ressalta-se, no entanto, que a solução proposta na Emenda em estudo 

daria rumo totalmente diferente ao produto da arrecadação tributária resultante das 

operações económicas com software, determinando que a receita seja transferida 

para 0s cofres das Fazendas Estaduais, e não das Municipalidades. 



CAP~TULO 10 - LIMITAÇÓES AO PODER DE TRIBUTAR LIVRO 
ELETRONICO ( u s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n )  FACE A IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA DO "LIVRO" 

Não são poucos os Mestres da Doutrina Tributária pátria que defendem a 

aplicação, a certos programas de computador, da imunidade conferida pelo artigo 

150, VI, "d", da Constituição Federal de 1988. Vários interpretam o dispositivo 

contido no artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Carta Magna de 1988 com certa 

restrição: de fato, a imunidade assegurada pela constituição ao livro alcançaria 

apenas uma espécie particular de software, qual seja, aquele que se assimila pelo 

conceito de "livro eletrônico". Outros doutrinadores fazem a defesa de imunidade de 

forma ampla, sem ressalvas. Amparados nos dispositivos constitucionais que 

asseguram a "livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato" (art. 

5 ~ ,  IV); e a "livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de Censura ou licença" (art. !jP, IX), proclamam 

que o objeto da imunidade constitucional conferida aos "livros, jornais, periódicos e o 

papel destinado à sua impressã~" é proteger "OS meios de exteriorização da 

liberdade de pensamento, de idéias e da cultura" e que O software é instrumento que 

permite atingir esse objetivo, razão pela qual estaria imune de tributação. 

Para efeitos de aplicação da imunidade constitucional, sustentam que Livro 

é o veículo através do qual se comunicam as idéias, OS conhecimentos, 

informações, enfim, transmite-se O pensamento, POUCO importando seu processo 
tecnológico e que a palavra "Livro", mencionada na Constituição Federal de 1988 '6 

gênero" do qual as seriam 0s "livros de papel" conjuntamente com o 

software ("livros em disquetes" e "livros em CD-ROM"), sendo que os últimos - por 

serem espécie do gênero -também estariam imunes. 



10.2. IMUNIDADE - DEFINIÇÃO 

Paulo de Barros Carvalho procura classificar a imunidade como "não 

incidência estabelecida na constituição", distinguindo-a das outras duas categorias 

de não incidência: "a não incidência legalmente prevista" (isenção) e a "não 

incidência pura e simples" ( a não incidência em sentido estreito).'" ' 

Acrescenta que a doutrina pátria, em sua absoluta maioria, tem procurado 

definir o instituto como um obstáculo posto pelo legislador constituinte, limitador da 

competência tributária outorgada a União, Estados e Municípios - e Distrito Federal, 

acrescenta o mestrando - que exclui desses entes federativos o poder de tributar, 

protegendo de maneira cabal as pessoas, fatos e situações que o dispositivo 

constitucional mencione. 

Em harmonia com esse pensar, o consagrado doutrinador se permite 

reproduzir os ensinamentos de Gilberto de Ulhôa Canto a respeito da limitação da 

competência tributária que a imunidade encerra: 

Imunidade é a impossibilidade de incidência, que decorre de uma proibição 

imanente porque constitucional, impossibilidade de um ente público dotado 

de poder impositivo exercê-lo a Certos fatos, atos ou pessoas. Portanto, é, 

tipicamente, uma limitação da competência tributária, que a União, 0s 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios sofrem por força da Carta 

Magna, porque os setores a eles reservados na partilha da compet6ncia 

impositiva já Ihes são confiados com exclusão desses fatos, atos ou 

pessoas. 191 

0 renomado autor repete esse mesmo conceito em seu "Curso de Direito 

Tributário" lg2 quando enxerga a imunidade como "excludente do respectivo poder 

tributário, na medida em que impede a incidência da norma impositiva, aplicável aos 

tributos não vinculados (impostos)". 

lgO CARVALHO, Paulo de Barros. Imunidades Tributárias. XI Curso de Aperfeiçoamento em Direito 
~onstjtuciona/ Tributário, (CARVALHO, Paulo de Barros e ATALIBA, Geraldo Coords). São Paulo: ~ d .  
Resenha tributária, 1985, P. 134 

lgl CARVALHO, Paulo de Barros. hunidades Tributárias. Xl  Curso de Aperfeiçoamento em Direito 
constjtucjona/ Tributário, (CARVALHO, Paulo de Barros e ATALIBA, Geraldo Coords). Sao Paulo: ~ d ,  
Resenha tributária, 1985, P. 134 

 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 6' Ed., São Pauio:Saraiva, 1993, p. 106 



Faz o autor, em seguida, uma análise crítica a respeito dos enunciados 

correntes na doutrina sobre a imunidade, para ao final redefini-Ia como a classe das 

normas jurídicas que fixam a incompetência para editar leis instituindo tributos 

aplicável a certas pessoas jurídicas de direito público: 

(...) a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, 

contidas no texto da Constituição Federal, e que estabelecem, de modo 

expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional 
interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações 

específicas e suficientemente caracterizadas. la3 

O insigne Mestre, ao fazer a exegese da sua definição do instituto da 

imunidade, lista dentre suas características, os seguintes atributos: 
- seria "finita e imediatamente determinável" porque se resumem aquelas 

explicitadas na Carta Magna; 
- tratar-se-ia de "norma jurídica", porque objetiva afastar o princípio "o 

que n ã ~  estiver permitido, estará proibido'; 

- exige que esteja "contida no texto da Constituição Federal", porque 

somente os comandos irrompidos do texto constitucional tem a força da imunidade; 
- - Estabeleça, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas 

de direito constitucional interno", porque o comando constitucional deve dirigir uma 

proibição inequívoca aos legisladores, tolhendo-lhes o poder de instituir tributos; e a 

parte final: 
- "para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações 

especificas e suficientemente caracterizadas", explica-se: o impedimento deve 

restringir-se ao poder de instituir tributos, liberando os entes da administração 

pública, no entanto, para estatuir providências administrativas que Ihes convierem 

aos fins públicos. 

Bemardo de ~ o r a e s " ~  procurou desvendar a etimologia do termo 

"imunidade", quando explicou que O vocábulo Se orig~I7ou do latim 'immunitas, tati$, 

TA  CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 6' Ed., São Paulo: Saraiva, 1993, p.117. 



que significa "negagão de munus", ou seja, livre de encargos: O prefixo in oferece a 

sua verdadeira conotação (sem encargo, livre de encargos ou de munus). 

"lmunitas", ou exonerado de munus, indica liberação de munus ou encargo, 

dispensa de carga, de Ônus, de obrigação ou até de penalidade. Eis porque afirma 

categoricamente: "Quem não está sujeito a munus, tem "imunidade", esclarecendo 

que "munus público" é o que procede de autoridade pública ou da lei e obriga o 

indivíduo e certos encargos. 

Falando particularmente sobre o conceito de "imunidade tributária", o 

consagrado mestreMestre aponta: 

O conceito de imunidade relativa a ônus exigidos pelo Estado (ônus fiscais) 

contem a mesma ideia de exoneração ou de dispensa, mas de algo 

relacionado a "tributos" (munus publico). Pela imunidade tributária, 

pessoas, bens, coisas, fatos ou situações, deixam de ser alcançados pela 

tributação. 

Seria, portanto, a imunidade tributária, a exoneração (dispensa) de ônus 

fiscais sobre certas pessoas, bens, coisas, fatos ou situações. 

Soto ~ a i o r ' ~ ~ ,  a exemplo de Paulo de Barros, também vê a imunidade como 

um tipo de não incidência consagrada constitucionalmente: 

(...) A não incidência pode ser: 

I - pura e simples, a que se refere a fatos inteiramente estranhos à 

regra jurídica de tributação, a circunstâncias que se colocam fora da 

competência do ente tributante. 

I1 - qualificada, dividida em duas subespecies: 

a) não-incidência por determinação constitucional ou imunidade tributária; 

b) não incidência decorrente da lei ordinária - a regra jurídica de isenção 

(total)." 

lg4 MORAES, Bermrdo Ribeiro de. A Imunidade Tributária e seus Novos Aspectos. Revista Dia/ética 
de Direito Tributário, nQ 34. São Paulo: Dialética, J~111998, p. 19 

'95 BORGES, josé souto Maior. Isenções Tributárias. 2a ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1980, 

p.130 



Enxerga o respeitadíssimo autor, na imunidade, uma limitação constitucional 

a o  poder de tributar, um obstáculo à s  atividades legislativas, autêntica delimitação, 

inibição e vedação, enfim, verdadeira negação da competência tributária dos entes 

integrantes da unidade federativa: 

Ao proceder a repartição do poder impositivo, pelo mecanismo da 

competência tributária, a Constituição Federal coloca fora do campo 

tributável reservado a União, Estados-Membros, Distrito Federal e 

Municlpios certos bens, pessoas e serviços, obstando, assim - com o 

limitar o âmbito de incidência da tributação -, o exercício das atividades 

legislativas do ente tributante. Em última análise, ao estabelecer 

imunidades, a Carta Magna delimita a competência tributária de cada 

uma das entidades da Federação brasileira. 

É a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar. (...) 

Porquanto consiste numa limitação constitucional, a imunidade é 

uma vedação, uma negativa, uma inibição para o exercício da 

competdncia tributdria. 

M 1 0 . 3  - IMUNIDADE DO LIVRO, SEGUNDO A DOUTRINA PATRIA 

Tratando especif icamente a respeito da imunidade do livro, Paulo de Barros 

Carvalho exprime uma opinião bastante abrangente e ampliativa do instituto "livro": 

"Qualquer livro ou perlddlco, e bem assim o papel utllizeido pare sua 

impressão, sem restriçáes ou reservas, estarão à margem dos anseias 

tributários do Estado, no que concerne aos impostos (...) Provado o destino 

que se lhe dê, haverá a imunidade. Para essa hipótese, sendo uma 
disposição de eficdcia plena e apllcabllidade imediata, nada tem a lei que 

complementar. lee 

196 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 6a Ed.,Sáo Paulo: Saraiva, 1993, p.123 



Bernardo de Moraes oferece uma interpretação abrangente para o escopo 

da imunidade dos livros ao consagrá-la como a proteção a divulgação de idéias, a 

difusão da cultura, de conhecimento e informações; porém estabelece uma 

condicionante: que o instrumento utilizado seja o papel: "O escopo dessa vedação 

de imposto é a divulgação de idéias, a difusão da cultura, de conhecimentos e 
19 197 informações, desde que o instrumentos utilizado seja o papel . 

Pode parecer que o autor faria restrições Z i  imunidade do livro eletrônico - 
embora não fosse esse o objeto da discussão na obra mencionada. Ocorre, porém, 

que ao fechar o artigo sob comento, ele aponta no sentido inverso, ao ressaltar que 

a interpretação da norma constitucional deve ser ampla, irrestrita, o que indica que o 

consagrado tributarista estaria aberto a idéia de inclusão do livro eletrônico, como 

objeto da imunidade Ig8: 

É evldente que as normas constltuclonals devem ser interpretadas atraves 

de uma exegese ampla, com a utilização de diversos mhtodos 

interpretativos, com o mais rigoroso exame do Texto Constitucional. Dar a 

norma constitucional um sentido restrito seria correr o perigo de caminhar 

na linha da Inconstitucionalidade. 

Roque Antonio Carraua lg9 dedicou-se com afinco ao estudo do verdadeiro 

significado do termo "Livro" a luz da imunidade constitucional, para manifestar seu 

pensar no sentido que os livros eletrônicos - desde que didáticos ou cientlficos - 
são sucedâneos dos livros de papel e como tal também estão fora do campo de 

incidência tributária: 
A acepção da palavra livros, para efeito de imunidade tributlria. (...) 

A nosso ver, no entanto, devem ser equiparados ao livro, para fins de 
imunidade, os veiculos de ideias, que hoje lhe fazem as vezes (livros 

eletrônicos) ou até, o substituem. Tal é o caso - desde que didáticos ou 

científicos - dos discos, dos disquetes de computador, dos CD-ROMs, dos 

slides, dos videos cassetes, dos filmes etc. (...). 

lg7 MORAES, Bemardo Ribeiro de. A Imunidade Tributária e seus Novos Aspectos. Revista Dia/ética 
de Direito Tributário, nQ 34, são Paulo: Dialdtica, Ju1/1998, p. 35 

lg8 MORAES, Bernardo Ribeiro de. A Imunidade Tributária e seus Novos Aspectos. Revista Dia/&ica 
de Direito Tributário, n"4, Sã0 Paulo: Dialética, Ju1/1998, p. 40 

199 - CARRAZZA, Roque Antônio. Importação de Bíblias em fitas: sua imunidade. (Exegese do art. 
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Nesse mesmo artigo, Roque Carraza 'O0 apresenta o seu conceito de livro 

eletrônico (CD-ROM, disquetes e outros artigos que contenham em seu interior os 

textos de livros, desde que didáticos ou científicos) e expressa o seu convencimento 

de que o termo "livro", na constituição brasileira, não foi empregado no sentido de 

simbolizar conjuntos de folhas de papel impressas, encadernadas e com capa mas 

tem significação própria: livro é o veículo de difusão do pensamento: 

(...) Segundo estamos convencidos, a palavra livros está empregada no 

Texto Constitucional não no sentido restrito de conjuntos de folhas de papel 

impressas, encadernadas e com capa, mas, sim, no de veículos do 

pensamento, isto é, de meios de difusão da cultura. Já não estamos na 

Idade média (...) Nem nos albores do Renascimento, na chamada era de 

Gutemberg, quando os livros eram impressos, tendo por base material o 

papel. Hoje temos os sucedâneos dos livros, que, mais dia menos dia, 

acabarão por substitui-los totalmente. Tal é o caso dos CD-ROMs e dos 

demais artigos de espécies, que contém, em seu interior, os textos dos 

livros, em sua forma tradicional. 

Para reforçar o seu posicionamento, Roque ~ a r r a z z a ~ ~ '  reproduziu a opinião 

de Aliomar Baleeiro a respeito dessa imunidade, explicando que a mesma 'hão 

alcança os livros pautados para escrituração e fins análogos" porque, embora se 

revistam dessa natureza no mundo gráfico, "não são pois, livros, na acepção 

constitucional1', adicionando sua lista particular de "livros de fato, que não estão 

abrangidos pelo significado que O termo alcança para fins da imunidade aqui 

estudada: 

(...) Igualmente não revestem a condição de livros, para os fins da alínea "d" 

em exame, os diários, o livro cartonado (que serve para colagem de 

recortes, fotografias, etc.), o livro de ouro (onde se registram nomes 

ilustres, doações, comentários ~ ~ O ~ ~ O S O S  etc.), o livro de ponto (também 

chamado livro da porta, onde os empregados apõem suas assinaturas, para 

registrar a presença ao trabalho), o livro de inscrição da dívida pública, O 

200 CARRAZZA, Roque Antônio. Ibidem, p. 127 
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livro de bordo, o livro mestre, o livro de atas etc. (....) Portanto, 6 o fim a que 

se destina o livro - e, não a sua forma - quem o torna imune a impostos. (...) 

Roque Antonio Carrazza cita Carlos ~ a x i r n i l i a n o ~ ~ ~  (In Comentários à 

Constituição Brasileira, vol. 11, Rio, Livraria Editora Freitas Bastos, 4Vd. ,  1948, p.67) 

para reforçar a sua defesa a respeito do verdadeiro significado do termo 'livro" para 

os efeitos do artigo 150, VI, "d", da Constituição: 

(...) São muito variáveis os produtos da imprensa: livros, jornais, circulares, 

cartazes, brochuras, gravuras. Pouco importa igualmente a substância ou 

matéria empregada: papel, pergaminho, tela, cartão, madeira, papelão ou 

metal, 

e acrescentou: 

Aí está: o papel t! só um dos suportes materiais possíveis do livro. Mas não . 

o único, 

eis porque conclui que, além dos livros de papel, há outros que são abrangidos pela 

imunidade: 

Em função do exposto e considerado, absolutamente não podemos inferir, 

da alusão constitucional ao papel de imprensa, que só os livros, jornais e 

periódicos feitos de papel é que são abrangidos pela imunidade do art. 150, 

VI, d, da CF. (...) 

Oportuno citar como obra de referência o livro "Imunidade Tributária do Livro 

Eletrônico", editado em Sã0 Paulo, em 1998, pela IOB - Informações Objetivas, sob 

a coordenação de Hugo de Brito Machado, que se trata. na verdade, de uma 

coletânea de jurídicos a respeito da imunidade tributária para o livro 

eletrônico. 

Dentre os co-autores da obra referida203, podem ser contados cinco 

pareceres que expressam entendimentos contr8rios à aplicação da imunidade 

202 CARRAZZA, Roque Antônio. Ibidem, p.1331134 
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prevista na constituição brasileira ao livro eletrônico. Seguem os comentários 

cabíveis em relação a cada um deles: 

Eurico Marcos Diniz de ~ a n t i , ~ "  admite que "A "liberdade de expressão" 

justifica a imunidade do livro", mas ressalva que a matéria "pertence à esfera da 

função legislativa; reclama, pois, atuação de representantes populares, não de 

juristas" (p.60/61), ou seja, para Diniz de Santi, a constituição careceria de emenda 

para que um preceito por ela apregoado tivesse efeito. 

Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, interpretando restritivamente a 

imunidade do livro, apregoa que: 

(...) a imunidade tributária do art. 150, VI, "d, da Constituição Federal, de 

1988, não alcança, no meu modo atual de ver, o chamado "livro eletrônico, 

(...) Tal imunidade só ampara o livro da mídia escrita tipográfica, tendo, 

portanto, como suporte o 

Em sintonia com essa linha de pensamento, Saraiva Filho já de manifestara 

em parecer publicado no n" da Revista Dialética do Direito Tributário, transferindo 

a tarefa da interpretação do preceito imunizante para o legislativo e o judiciário: 

(...) a solução para o iminente impasse, no meu modesto entendimento, 

deverá ocorrer por meio de emenda constitucional, a não ser que os juizes e 

tribunais pátrios venham a escolher criterio jurldico da incidencia da 

imunidade tributária em relação aos Softwares e Firmwares, mesmo com 

atual redação do preceito constitucional do art. 150, VI, d. (...) 

*O4 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Imunidade Tributária como Limite Objetivo e as Diferenças entre 
uLivron e "Livro Eletrônico". MACHADO, ' H USO de Brito (Coord)). Imunidade tributária do livro 
eletrônico. São Paulo: I00 - Informações Objetivas, 1998, pp.60161. 
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O tema foi reprisado por Saraiva Filho em artigo publicado na edição nP 33 

da Revista Dialética de Direito ~ributário~~', concluindo que a imunidade tributária 

sob comento "não alcança os chamado "livros, jornais e periódicos eletrônicos", 

produtos da midia eletrônica, tendo como suporte o CD-ROM, disquetes ou mesmo 

o disco rígido do computador. Tal imunidade só daria amparo ao livro, jornal e 

demais periódicos da mídia escrita tipográfica, tendo, portanto, como suporte o 

papel". 

Ricardo Lobo Torres, por seu turno, apregoa que a imunidade alcançaria tão 

somente as publicações acompanhadas de CD e desde que exista a 

preponderância econômica da publicação em relação ao conteúdo do suporte 

informático: 

(...) Necessário que o livro exiba, frente ao CD, não só a preponderância 

econômica, mas também a intelectualn, (...) "a imunidade não se estende ao 

CD-ROM, ao hipertexto para navegação nas redes de computadores e aos 

"livros eletrônicos", metáfora que compreende tanto o CD-ROM como o 

hipertexto na net~ork.~'' 

Sacha Calmon Navarro Coêlho expressa seu pensar no sentido de que: 

(...) Respeitemos o tempo e o ambiente social, cultural e legislativo (...) a 

. imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal 

(...) a toda evidência, não se aplica ao livro eletrÔnicon 'O9 . 

Helena Taveira Tôrres e Vanessa Nobell Garcia, sustentam, 

resumidamente, que a imunidade constante do art. 150, VI, "d", da Constituição 

Federal, só abarcaria os veículos de comunicação que tenham como suporte 

material o papel ou similar, organizados em forma escrita, cujo conteúdo seja 

'O7 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. A Não-Extensão da Imunidade aos Chamados 
Livros, Jornais e Periódicos Eletrônicos. Revista Dialetica de Direito Tributário. Doutrina, São Paulo: 
Dialética, Junho de 1998, n 33, P- 141 
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expressão de informação, educação ou cultura. Para eles, O "livro eletrônico" não 

goza dos benefícios da imunidade do art. 150, VI, "d", devendo ser tributado como 

qualquer outro bem de consumo. 

Justificam a não aplicação da imunidade em estudo sobre o livro eletrônico 

propugnando pela "capacidade econômica" dos adquirentes de softwares e CD- 

ROMs, o que "lhes permite consumir tais produtos" sem que a tributação represente 

qualquer limitação ao direito de acesso ao conhecimento e a liberdade de informar e 

ser informado.". 

No Parecer, Taveira Torres e Nobell Garcia citam Pontes de Miranda (in 

Comentários a Constituição de 1967, 2"d., São Paulo: RT, 1974, pp. 155-79) para 

sustentar que: 

O direito de liberdade, mais especificamente a liberdade de expressão, é 

imprescindível para a vida em sociedade (...) Contudo, tais efeitos 

programáticos, atualmente, não são os únicos fundamentos da imunidade 

em tela, talvez, quando muito, sua conseqüência. 2'0 

Afirmam os autores que o preceito constitucional tem como fulcro: 

(...) o barateamento dos livros, jornais e periódicos, e, desse modo, pela 

facilitação do acesso aos bens necessários para a formação intelectual do 

, homem. 

Por esse motivo é que a pretensão de estender essa hipótese de imunidade 

aos chamados "livros eletrônicos" encontra uma natural resistência dos 

princípios da isonomia e o da justiça fiscal, em face da evidência de 

capacidade econômica, como demonstraremos a seguir. 

Nos parágrafos seguintes do parecer sob comento são alicerçados 0s 

argumentos em favor da "capacidade econômica" dos usuários de bens de 

informática, a afastar a imunidade dos Livros Eletrônicos: 

(...) ~ u d o  o mais que de aperfeiçoamento técnico, para o uso cibernética, 

possa surgir, não será mais que uma exploração de bens de consumo 

210 TORRES, Helena Taveira e GARCIA, Vanessa Nobell. Tributação e Imunidade dos chamados 
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(computadores), cuja utilização demonstra evidente capacidade econbmica, 

devendo, pois, o respectivo produto (livro eletr8nico) ser tributado, sem que 

isto concorra para afetar qualquer liberdade individual vinculada com a 

dlfusio da lnformaçio e da cultura. 211 

Ressalve-se, no entantp, que até mesmo os mestres Heleno Torres e 

Vanessa Garcia reconhecem que hB imunidade do livro eletrônico, embora restrita. 

Essa limitação ao poder tributante somente se daria quando: 

(i) a obra se fizesse acompanhar do livro, jornal ou periódico em papel; 

(ii) preponderasse o conteúdo intelectual, em desfavor do software. 

Eis porque escrevem: 

Contudo, caso o CD-ROM, fita de video ou disquete acompanhe livro, jornal 

ou periódico e desde que possua conteúdo iddntlco ou complementar 

aqueles, com a preponderância econômica e intelectual do livro, do jornal 

ou do periódico, então, e s6 neste caso, aplica-se a regra imunitória a todo o 

~onjunto.~'' 

Em sentido inverso, na obra em referência são reproduzidos nada menos que 

17 (dezessete) pareceres favoráveis à tese na imunidade, demonstrando que há 

uma fortissima tendência da Doutrina Pátria, no sentido de consagrar a imunidade 

tributária ao livro eletrônico. Tais posi~ionamentos são assinados por juristas de 

renome tais como: *I3 

 ires F. Barreto manifesta que a imunidade alcançaria o rádio, a televisão e - 
porque não dizer - também o livro eletrônico e conclui : 

'I1 TORRES, Heleno Taveira e GARCIA, Vanessa Nobell. Ibidem, p. 81 

'I2 T~RREÇ,   elen no Taveira e GARCIA, Vanessa Nobell. Ibidem, p.86 



Não havendo como seccionar a imunidade a trechos do livro, do jornal, do 

periódico, do disquete, do CD-ROM, do rádio, da televisão, segue-se que 

imune é o todo, sem circunscrições.214 

Angela Maria de Motta Pacheco enfatiza que é relevante reter que as 

imunidades devem ser interpretadas de maneira ampla por terem forte significado 

axiológico e estão diretamente ligadas a valores superiores que o Estado tem em 

vista preservar e divulgar, e expressa: 

E o livro é o instrumento básico na educação e condução do posto. É a real 

movimentação cultural que se processa na mente e na alma de todo 

indivíduo. Assim sendo não é nem pode ser confundido com o material do 

qual 6 feito.215 

Dejalma de Campos e Marcelo Campos, filosofam na linha de que é 

imperioso libertar o intérprete das amarras da liberalidade, e acrescentam: 

Concluindo estas nossas colocações, entendemos que tambdm o "livro 

eletrônico" estaria albergado pela imunidade prevista no art. 150, VI, "d". 

(...) principalmente pelo real alcance, dentro do Sistema Constitucional, dos 

valores que se pretende proteger.216 

O ex-Secretário dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo, Edvaldo 

Britto, de modo absolutamente independente, posiciona-se contrariamente aos 

interesses da Municipalidade em favor da qual prestava o seu lavor, sustentando 

que: 

(...) o legislador federal, estadual, municipal ou distrital não pode 

desrespeitar a definição ou o conteúdo ou o alcance dos institutos, dos 

2 1 Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Aires F. O Alcance da Imunidade é o que Prestigia os Princbios Constitucionais. 
Imunidade tributária do livro eletrônico. .MACHADO, Hugo de Brito (Coord). São Paulo: 106 - 
Informações Objetivas, 1998, P-14 

2'5 PACHECO, Angela Maria da Motta. Imunidade Tributária do Livro . MACHADO, Hugo de Brito 
(Coord). Imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: 106 - Informações Objetivas, 1998, p.27 

216 CAMPOS, ~e já lma e CAMPOS, IvlARCELO. A Imunidade e as Garantias Constitucionais - 
Alcance do arf. 150, VI, "d", da CF.88. MACHADO, Hugo de Brito (Coord). Imunidade tributária do 
livro eletrônico. São Paulo: I 06  - Informações Objetivas, 1998, p.32 



conceitos ou das formas do direito privado que a Constituição Federal (...) 

utilizem de modo expresso ou de modo implícito para definir ou limitar 
competências tributárias. (...) São essas novas reflexóes que conduzem 
este trabalho a um entendimento de que a matdria se enquadra no campo 

da im~nidade.~" 

217 BRITO, Edvaldo. O Livro Eletr6nico 6 hnune. MACHADO, H U ~ O  de Brito (Coord) Imunidade 
tributária do livro eletrdnico. São Paulo: IOB - Informações Objetivas, 1998, pp. 48/49 



Felippe Daudt de Oliveira, recorda que a exegese puramente literal é vista 

hoje com reservas por filbsofos, juristas e fil6logos, seu resultado deve ser sempre 

contraditado por elementos exteriores, tais como - no caso presente - a liberdade 

de manifestação do pensamento e a liberdade de expressão de atividade artística, 

científica e de comunicaçáo, para enfatizar, ao final: 

(....) temos de aceitar que ao menos uma das definições de livro 

encontradiças nos dicionários dá a palavra definida conceito amplo que não 

exclui da imunidade do art. 150 os modernos veículos de difusão de idéias. 

Bem ao contrário, inclui-os, pondo esse dispositivo em perfeita harmonia 

com todos os demais relativos ao mesmo objeto.*18 

O Coordenador do livro sob comento e seu herdeiro cultural-jurídico, Hugo 

de Brito Machado Segundo, pregam que, com exceção da interpretação literal, 

causadora de verdadeiros absurdos quando utilizada de forma isolada, todos OS . 

outros métodos de hermenêutica - inclusive os tradicionais - levam a conclusão de 

que o liyro eletrônico também é imune, propugnando pela valoraçáo do conteúdo do 

suporte informático e não pelo meio físico em si mesmo (argumento que se presta 

também para afastar o software do campo de incidência do ICMS), a saber: 

(...) ~ ã o  se pode questionar se disquetes e similares são abrangidos pela 

norma imunizante do art. 150, VI, "d", da CFl88. O que neles está contido é 

que pode merecer referida imunidade ou não. (...)chegamos hs seguintes 

conclusões: a) o disposto no art. 150, VI, "dn, aplica-se tambdm aos livros 

contidos em CD-ROM, disquetes, na Internet, ou em qualquer outro suporte 

físico (...)2'9 

*I8  OLIVEIRA, Felippe Daudt de. 0 Sentido da Palavra "Livro" no art. 150 da Constituição Federa/ - 
Protegão de uma Essdncia e não de um Nome. . MACHADO, Hugo de Brito (Coord). Imunidade 
tributsria do livro eletr8nico. São Paulo: IOB - Informações Objetivas, 1998, p.71 

*I9 MACHADO, H U ~ O  de Brito e MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Imunidade Tributária do Livro 
EletrÔnico, MACHADO, Hugo de Brito (Coord). Imunidade tributária do livro e/etrônico. são Paulo: 
106 - Informações Objetivas, 1998, p.96 e 102. 



Já é conhecido o posicionamento de Ives Gandra da Silva Martins, que 

sempre recorda que sua proposta de ampliação da redação do dispositivo 

constitucional sob comento durante a Assembléia Constituinte nunca foi rejeitada - 
porque sequer foi apreciada -, com o que refuta qualquer tentativa de interpretação 

no sentido de não ter sido vontade do legislador constituinte abarcar também o livro 

eletrônico, eis porque expressa: 

Entendo, pois, respondendo a questão proposta, que a imunidade do artigo 

150, inciso VI, letra "d", é extensiva ao denominado livro e l e t r~n i co .~~~  

Johnson Barbosa Nogueira também se posiciona em sintonia com os que 

apregoam que a imunidade dos livros, jornais e periódicos visa, por um lado, 

resguardar as liberdades de pensamento e, por outro, estimular a cultura, 

barateando os livros, criando uma tese que não deixa de ser inovadora, no sentido 

que todo livro é um continente e um conteúdo. O continente sem conteúdo (caderno 

em branco) e o continente com conteúdo diverso (catálogo comercial) não fazem um 

livro. Como objeto cultural que é, o livro deve ser compreendido como continente 

com conteúdo de livro, premissa essa que, se configurada: 

Qualquer processo tecnológico ou material empregado no substrato do livro 

podem ser acatados como compatíveis com o conceito de livro imune.( ...) 

Desenganadamente, o livro eletrônico, pelo seu substrato (continente), não 

deixa de subsumir-se no conceito constitucional de livro, para efeito de gozo 

da imunidade tribut~ria.~~' 

José Artur Lima Gonçalves define livro como o ideário de criação e 

propagação de idéias, seja qual for o meio ou o veículo de transmissão destas 

(conjunto de folhas, disquetes, CD, chip, gravação e outros que a tecnologia venha a 

criar), explicando que: 

220 MARTINS, Iveç Gandra da Silva. Imunidades Tributárias. MACHADO, Hugo de Brito (Coord). 
Imunidade tributária do livro eletrônico. São Paulo: 108 - Informações Objetivas, 1998, p.111. 
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(...) A chamada imunidade tributária do livro (....) coloca fora do alcance de 

regras de incidência tributária de impostos (...) o livro, assim entendido o 

ideário de criação e propagação de idhias, seja qual for o meio ou veiculo 

de transmissão dessas iddias, conjunto de folhas, disquete, CD, chip, 
gravação e outros que a tecnologia moderna venha a criar (...)'" 

Marco Aurélio Greco, em severa crítica a interpretação literal, recordando que 

esta forma de interpretar a Constituição já levou a Suprema Corte norte-americada a 

excluir negros dos direitos e privilégios aos cidadãos americanos, o que deixa claro a 

que tipo de distorções e absurdos tal método hermenêutico pode levar, propondo 

que a interpretação do direito deve ter caráter dinâmico, para sumarizar: 

na minha opinião, a imunidade tributária do livro contemplada no art. 150, 

VI, "d", da CFl88, alcança também o denominado "livro eletrônico", 
veiculado seja em CD-ROM, seja em disquetes, ou outro tipo de suporte 

Outro doutrinador que se inclina na linha da imunidade ao  livro é Napoleão 

Nunes Maia Filho, recordando que a semântica dos termos constitucionais deve ser 

historicamente contemporânea a sua inclusão na Carta Magna, do mesmo modo que 

a interpretação ulterior deve afinar-se com os significados atuais, sustentando, por 

derradeiro, que: 

A interpretação finalística da imunidade dos livros e do papel destinado à 

sua impressão (art. 150, VI, "d" da Carta Magna), conduz à conclusão de 

que o instituto alcança não apenas os livros de papel, mas tambdm os 

confeccionados com quaisquer outros materiais, sintéticos ou naturais, que 

se lhe assemelhem funcionalmente como suporte de impressão gráfica OU 

de sinais acústicos, seja qual for a tecnologia empregada para os obter.224 

222 GONÇALVES, José Arthur Lima. A Imunidade do Livro. MACHADO, Hugo de Brito (Coord). 
Imunidade tributária do livro eletrÔnic0. São Paulo: IOB - Informações Objetivas, 1998, p. 141 

223 GRECO, Marco Aurélio. A Imunidade Tributária do Livro Eletrônico. MACHADO, Hugo de Brito 
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224 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. A Imunidade Tributária dos Livros e do Papel Destinado à sua 
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Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli inclina-se no fato de que, como o livro é 

u m  bem cultura, tanto seu suporte físico como sua mensagem são bens culturais 

mas a realização de um bem cultural se dá pelo seu significado, ou seja, pelo 

mensagem do autor do livro. Portanto - conclui o autor: 

o conteúdo do livro manifestado em meio eletrônico, não afasta a aplicação 

da norma constitucional da imunidade. Ao contrário, tal conteúdo insere-se 

no cerne da atividade prevista como não sujeita as incidências fiscais. (...) O 

influxo constituinte daquela norma origina-se do conteúdo e não do suporte 

do 

Ricardo Mariz de Oliveira, filosoficamente, dá conta que, assim como todo 

processo de  comunicação 6 problemático, e por vezes impreciso, assim tambdm o é 

a comunicação jurídica que se dá por meio da palavra escrita. Por isso não se deve 

interpretá-las literalmente, incluindo-se, em decorrência no rol dos que entendem '. 

que: 

Sem alterar a Constituição, mas dentro da carta construtiva inerente e 

necessária a interpretação da mesma, há que se reconhecer a imunidade 

para o livro e~etrônico.~'~ 

Roque Antônio Carraua e enfático defensor da imunidade ao livro eletrônico, 

sustentando que são os fins a que se destinam os livros e equivalentes - a não sua 

forma - que os tornam imunes a impostos, já que os mesmos são veículos do 

pensamento, prestando-se para difundir idéias, informações, conhecimentos, pouco 

imporfando o seu suporte material, razão pela qual sintetiza seu pensar de que: 

225 LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. Imunidade sobre o Livro EletrGnico. MACHADO, H U ~ O  
de Brito (Coord). Imunidade tributAria do livro eletfÔnic0. Sã0 Paulo: IOB - Informaçóes Objetivas, 
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todas as linhas argumentativas seguidas levam-nos h insofismável 
conclusáo de que os chamados "livros eletrdnicos estão abrangidos pela 

imunidade aos impostos, consagrada no ati. 150, VI, "d', da Constituição 

~edera l .~~ '  

Também Schubert de Faria Machado sustenta que a imunidade prevista no 

dispositivo constitucional sob comento, embora típica imunidade objetiva, não visa 

proteger o objeto livro, mas, sim, a livre expressão d o  pensamento, ou seja, o 

conteúdo dos livros, acrescentando, conclusivamente: 

(...) o entendimento de que o livro contido em CD-ROM, por não ser feito de 

papel, não é imune aos impostos, implica em estreitamento injustificado do 

sentido da norma da Constituição, inteiramente incompatlvel com a doutrina 

do moderno constitucionalismo; e h) a imunidade prevista na letra "dn do 

item IV (sic) do art. 150 da Constituição Federal abrange o livro 

e~etrônico.~*~ 

Vittorio Cassone faz um detalhado estudo da jurisprudência a respeito da 

imunidade do livro, sustentando, ainda, que educar seria mais importante que tudo 

- saúde, produção, e até mesmo do que justiça - porque, sem instrução, sem a 

visão do mundo, não é possível julgar bem; depois, engrossa a fileira dos que 

apregoam: 

A imunidade de impostos consagrada no art. 150, VI, "d", da Constituição 

Federal de 1988, considerando os objetivos fundamentais da República e 

princípios pertinentes a formação educacional e cultural do cidadão, alcança 

o livro eletrdnico, tipo CD-ROM ou disquete, desde que com o mesmo 

conteúdo e a mesma finalidade do livro feito com 

227 CARRAZA, Roque Antonio. Livro Eletrônico - Imunidade Tributária - Exegese do Ad. 150, VI, l ~ ,  
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Yone Dolário de Oliveira recorda que a interpretação histórica revela uma 

ampliação da imunidade a partir da Constituição Federal de 1967; além disso, se o 

artigo 150, VI, " d  nada restringiu, não pode o intérprete fazê-lo, de modo que o livro 

é o veiculo gênero, do qual o livro eletrônico é espécie; e finaliza: 

(...) no que se refere ao gênero livro, relativo a mídia escrita, é ele 

abrangente das suas duas espécies, o livro impresso e o livro eletrônico. (...) 

Para que nosso pais atinja igual nível de desenvolvimento, necessitamos, 

ainda, de estimular a educação e a cultura, prestigiando os livros, inclusive 

mediante imunidade, como ainda faz a nossa Lei 

Indiscutível, pois, que há uma fortíssima tendência da Doutrina Pátria, no 

sentido de consagrar a imunidade tributária ao livro eletrônico. 

Uma vez que Constituição assegura a isonomia tributária no inciso 11, do art. 

150 da Constituição ~edera1/88*~', há, também, o fundado receio de que 

encontrarão certa resistência do Judiciário Pátrio, os argumentos objetivando afastar 

a imunidade tributária desse bem em face da capacidade econômica do potencial 

adquirehte do livro eletrônico. Pelo contrário, a política governamental tributária 

aplicada ao setor tecnológico nas Últimas décadas tem sido no sentido do incentivo 

fiscal, da estimulação ao desenvolvimento desse setor da economia - e não da 

limitação ao acesso$aos bens tecnológicos. Acrescente-se que a disponibilização do 

livro em suportes eletrônicos, viria contribuir significativamente para o barateamento 

desse bem cultural - que é, em análise desapaixonada, o objetivo primeiro da 

imunidade que a ~0n~t i tu içá0 pátria confere a0 livro - além de contribuir 

significativamente para a chamada "inclusão digital" das camadas menos 

favorecidas da sociedade. 

230 OLIVEIRA, Yonne Dolacio de. A Imunidade do Art. 150, Incjdo VI, Alinea "D': da Constitui~ão 
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Um dos maiores especialistas em informática do mundo, Willian ("Bill") H. 

~ a t t e s , ~ ~ ~  O todo poderoso "dono" da Microsoft, ressalta que os documentos digitais 

tomarão mais econômicos uma série de recursos hoje só disponíveis em papel, aI6m 

de propiciar muito mais facilidade de manuseio, fatores esses que haverão de 

contribuir para propagação dos valores culturais hoje encerrados em livros de papel: 

Uma vez que toda informação pode ser armazenada em forma digital, será 

fácil achar, armazenar e enviar documentos pela estrada. É mais difícil 

transmitir papel, que é tambem muito limitante, se o conteúdo for mais do 

que texto com desenhos e imagens. No futuro, documentos armazenados 

em forma digital poderão incluir imagens, áudio, instruções de programação 
para interatividade e animação, ou uma combinação desses e de outros 

elementos. 

Na estrada da informação, elaborados documentos eletrônicos poderão 

fazer coisas que nenhum pedaço de papel pode. A poderosa tecnologia de 
banco de dados da estrada permitirá que eles sejam indexados e lidos por 

meio da exploração interativa. Será extremamente barato e fácil distribuí- 

10s. 

10.4. A IMUNIDADE DO LIVRO NA VISÃO JURISPRUDENCIONAL 

A jurisprudência pátria, inclusive a nivel da Corte Suprema, tem, 

sistematicamente, interpretado de forma bastante abrangente o conceito de "livro, 

jornais, revistas e periódicos", abarcando não apenas o papel necessário a sua 

impressão, como também a tinta, o papel fotográfico e até os computadores utilizados 

na sua produção. Tem ela consagrado, também, a previsão contida no artigo 150, VI, 

ud19 da CF/88 como destinada a proteção dos meios de exteriorização da liberdade de 

pensamento, de idéias e da cultura. Vários julgados têm proclamado, inclusive, a 

imunidade do chamado livro eletrÔnic0. 

A fim de que não se alegue imparcialidade, toma-se a liberdade de iniciar a 

inserçáo de julgados a respeito do tema, reproduzindo uma decisão que a primeira 

vista, estaria na. contramão do posicionamento referido no parágrafo anterior, porque 

232 GATES, Willian ("Bill") H. A Estrada do Futuro. sã0 Paulo: Ed. Schwarcz, 1995 (Tradução de 



sustenta uma interpretação restrita da imunidade constitucional aqui estudada. Sua 

leitura atenta mostrará, no entanto, exatamente o contrário: numa autêntica 

interpretação ampliativa, a Corte Máxima entende que até mesmo o papel fotográfico 

encontra-se protegido pela constitucionalidade: 

Recurso .Extraordinário. Constitucional. tributário. Jornais, Livros e 

Periódicos. Imunidade Tributária. Insumo. Extensão Mínima. 

Extensão da imunidade tributária aos insumos utilizados na confecção de 

jornais. Alem do próprio papel de impressao, a imunidade tributAria 

conferida aos livros, jornais e periódicos somente alcança o chamado papel 

fotográfico - filmes não impressionados. (...) Recurso extraordinhrio 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.233 

Num segundo  cord dão,^^^ em Sessão Plenária, o STF interpretou de forma 

abrangente a norma para inserir como objeto da proteção também os "insumos nela 

consumidos como são os fiimes e papbis fotográficos". 

BUSCOU o julgado definir a razão de ser da imunidade, esclarecendo que o 

dispositivo visa afastar qualquer procedimento que tenha por objeto inibir a produção 

material e intelectual de livros, jornais e periódicos ("com o fito de assegurar a 

liberdade de comunicação e de pensamento, objetivando proteger a educação e a 

cultura, bem como para impedir que através do imposto se possam exercer pressões 

de cunho político"): 

(...) Imunidade - Impostos - Livros - Jornais e Periódicos - Artigo 150, Inciso 

VI, Alínea "D, da Constituição Federal. A razão de ser da imunidade 

pravista no texto constitucional, e nada surge sem uma causa, uma razão 

suficiente, uma necessidade, está no interesse da sociedade em ver 

afastados procedimentos, ainda que normatizados, capazes de inibir a 

produção material e intelectual de livros, jornais e periódicos. O benefício 

constitucional alcança não só o papel utilizado diretamente na confecção 

dos bens referidos, como também insumos nela consumidos como são os 

filmes e papéis fotográficos. 

RANGEL, Ricardo; SIQUEIRA, José Rubens, SOARES, Pedro Maia e tal), p. 14516 
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Releva notar que o eventual tratamento discriminatório em relação ao livro 

eletrônico há de configurar, por certo, uma inibição a referida criação intelectual. 

O Relatório do Acórdão fez referência expressa ao Convênio 5/85, ratificado 

pelo Decreto n"3.349, de 3 de abril de 1985, que autorizava os Estados a 

concederem isenção para as entradas de mercadorias decorrentes da importação 

de "tinta, frisa, filme, chapas e demais matérias-primas e produtos intermedidrios 

importados do exterior por empresas jornalisticas e editoras de livros, quando 

destinados emprego no processo de industrialização de livros jornais e periódicos", 

norma essa que, apesar não reconfirmada - com o que foi revogada - denota o grau 

de abrangência que o legislador pátrio pretendeu dar a imunidade aplicada aos 

livros, jornais e periódicos. 

Novo julgado opinando nessa mesma linha da interpretação extensiva as 

regras de imunidade aplicáveis ao livro, consiste na decisão em sede de Apelação 

em Mandado de Segurança n"7.03.036164-lW, que propaga que a interpretação 

do preceito constitucional da imunidade deve ser suficientemente ampla, de molde a 

afastar qualquer incidência de impostos que possa onerar o preço final do bem , e 

pode ser assim transcrito: 

IMUNIDADE- LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS - INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA 

Constitucional. Tributário. Imunidade. Artigo 150, VI, "Dn, da Constituição 

Federal. Demais Insumos. Interpretação Extensiva. 

I - A regra de não-incidência, constitucionalmente qualificada no art. 150, 

VI, "d" da CF, há de ser interpretada extensivamente, sob pena de 

conspurcar-se o real objetivo da ordenação jurídica pátria. 

II - O intuito do legislador, ao instituir a imunidade em comento, foi o de 

amparar e estimular a cultura, assegurando prevalência dos valores de 

liberdade de expressão e de opinião. 

111 - A exegese do preceito constitucional deve ser suficientemente ampla, 

de molde a afastar qualquer incidência de impostos que possa onerar o 

preço final do bem. 

235 T R F - ~ ~  (ia T.). AMÇ ng 97.03.036164-1. Rel. Juiz Newton De Lucca. DJU. 10.3.98. Revista 
Dia/ética de Direito Tributário, nQ 32 - Sã0 Paulo: Dialética, Mail1998, p. 21 5. 



Nessa mesma linha da interpretação ampla da imunidade do livro, convém 

reproduzir Acórdão da 2 V u r m a  do Supremo Tribunal Federal que manifesta 

entendimento dando conta que, não só o produto acabado, mas também o conjunto 

de serviços que permitem a sua elaboração, sem restrição dos valores que o formam, 
i,. 236 incorporam o conceito "livro . 

(...) Imunidade Tributária. Livro. CF. art. 19, 111, "d". Em se tratando de norma 

constitucional relativa as imunidades tributárias genéricas, admite-se a 

interpretação ampla, de modo a transparecer os princípios e postulados nela 

consagrado. 

O livro, como objeto da imunidade tributária, não é apenas o produto 

acabado, mas o conjunto de serviços que o realiza, desde a redação até a 

revisão de obra, sem restrição dos valores que o formam e que a 

Constituição protege. 

RE. 102.141.1 - RJ - 2.' T. - j. 18.10.85 - rel. Min. Carlos Madeira - DJU 

2911 1.85. 

Oportuno reproduzir aqui, também a decisão na Remessa oficial de 

Mandado de Segurança nP REOMS nP 96.04.21042-4/~~~~', cuja dgcisáo unânime 

foi no sentido da interpretação ampla, reconhecendo que a imunidade abrange não 

só o produto final mas também o papel para sua impressão: 

IMUNIDADE - JORNAIS - MATERIAL DESTINADO A IMPRESSAO - 
REOMS nV6.04.21042-4lPR 

Remetente: Juízo Federal da 2% Vara Federal em Foz do Iguaçu 

Relator: Juiz Luiz Carlos de Castro Lugon 

Ementa 

Imposto de Importação. IPI. Imunidade Tributária. Material destinado à 

Impressão de Jornais. CF, Art. 150, VI, "D". 

Tratando-se de norma constitucional relativa as imunidades tributárias 

e genéricas, admite-se interpretação ampla para abranger, não apenas o 

jornal propriamente dito, mas também material destinado à sua impressão. 

236 STF (23 T.). RE nQ 102.141-1-RJ. Rel. Min. Carlos Caldeira. Brasilia, DJU 29-1 1-85. Revista dos 
Trjbunaiç, n-04, São Paulo: RT, FevI1998, p. 231 -235 

237 T R F - ~ ~  (1% T.). REOMS nQ 96.04.21042-4fPR). Relator Juiz Luiz Carlos de Castro Lugon. Porto 
Alegre, 29 out 1996 DJU. 24.12.96. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 
Mar11 997, p. 179 



A abrangência da imunidade constitucional tem sido tão elástica que ate 

mesmo a importação de microcomputadores utilizados na elaboração de listas 

telefônicas foram definidos pelo TRF da 4Wegião como bens imunes, a luz do 

artigo 150, VI, "D" da ~ ~ / 8 8 ~ ~ ' :  

IMUNIDADE - PERIÓDICOS MICROCOMPUTADORES PARA 

ELABORAÇÃO DE LISTAS - ABRANGÊNCIA 

Apelação em Mandato de Segurança nQ 95.04.471 72-2lPR 

Relatora : Juíza Tânia Escobar 

Ementa 

Tributário. Imunidade Constitucional. Artigo 150, VI, "d", da CFl88. 

Microcomputadores para elaboração de listas. 

1. Firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 

que a imunidade constitucional, prevista no artigo 150, IV, d, da CF188, ao 

referir-se a periódicos, também abarca a edição de listas telefônicas. 

2. Tem sido admitida pela jurisprudência a interpretação extensiva da 

imunidade constitucional referente a livros, jornais, periddicos e o papel 

destinado a sua impressão, para alcançar, al6m dos produtos 

expressamente mencionados em seu texto, todos agueles que, de fato, 

englobam seu processo produtivo. 

3. A importação de microcomputadores para elaboração e impressão de 

listas telefônicas está abrangida pela imunidade tributária prevista no artigo 

. 150, VI, d, da Constituição Federal. 

Para extrair o pensamento do judiciário pátrio sobre o tema da imunidade do 

livro, aponta-se, ainda, para as seguintes decisões: 

- Tribunal Regional Federal da 2a Região (Primeira Turma). Apelação 

em Mandado de Segurança nQ 94.02.13708-4/RJ. Rei. Desembargadora Federal 

Julieta Lídia LU&. Rio de Janeiro, 13 Set 1995 (D.J.U. 2 de 15.2.96, p. 7665). 

(Imunidade - Livro - Amplitude: admite a "interpretapão ampla", asseverando que 

"as máquinas processadoras importadas pela Autora têm a finalidade única de 

238 TRF-C (21 T.). AMS ng 96.04.47172-2JPR. ReI. Juiza Tânia Escobar. V.U. DJU 25.09.96. Revista 
Dia/&ica de Direito Tributário. Sã0 Paulo: DialBtica, Mar11 997, p. 17911 80 



serem empregadas na elaboração do jornal por ela editado", em razão do que sua 

importação.239 

- Tribunal Regional Federal da 2Wegião (Quarta Turma). Remessa Ex- 
Ofício em Mandato de Segurança -REOMS- nW8.02.02873-8. Rel. 

Desembargador Federal Rogério Vieira de Carvalho. Rio de Janeiro, 18 Mar 1998 

(D.J.U.2, 18.03.99, p.124). Admite que a Imunidade alcança o Livro em CD-RO~. *~ '  

- Tribunal Regional Federal da 4Vegião (Segunda Turma). Apelação 

Cível nV 998.04.01 090888-51SC. Rel. Juiz João Pedro Gebran Neto. Porto Alegre, 

03 Ago 2000. D.J.U. 2-E de 25-10-2000, p.349. (Constitucional. Tributário. 

Imunidade. Jornal. CD-ROM: "O fato de o jornal não ser feito de papel, mas 

veiculado em CD-ROM, não é óbice ao reconhecimento da imunidade do artigo 150, 

VI, d, da CF188, porquanto isto não o desnatura como um dos meios de informação 

protegida contra a tr ib~tação).~~' 

O julgados a respeito do livro, do jornal, do periódico e do papel para sua 

impressão acima reproduzidos indicam que o Supremo Tribunal Federal, em sintonia 

com os doutrinadores do País, na defesa da imunidade constitucional do livro, tem 

sistematicamente se definido pela interpretação ampliativa do instituto, determinando 

que também são beneficiados pela imunidade a tinta, o papel fotográfico, os serviços 

consumidos na elaboração da obra e até mesmo o microcomputador utilizado na 

produção do livro, jornal ou periódico. 

10.5. VISÁO DOUTRINÁRIA SOBRE IMUNIDADE DO "SOFTWARE" 

No início deste capítulo já se mencionou que vários Mestres da Doutrina 

Tributária pátria defendem a aplicação, ao programa de computador, da imunidade 

239 Revista Dialética de Direito Tributário, nQ 7. São Paulo: Dialética, Abr/1996, p.184 

240 Revista Dialética de Direito Tributário, nQ 44. São Paulo: Dialdtica, Maio/199g, p.190/191 

241 Revista Dia/ética de Direito Tributário, n"6. DialBtica: São Paulo, Mar 2001, p.229/230 



conferida pelo artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal de 1988, de forma ampla, 

não se restringindo a sustentar a imunidade apenas do Livro Eletrônico. 

Em face da posição inovadora que esse pensamento encerra, pede-se vênia 

para transcrever trechos mais amplos dos escritos desses autores a respeito do 

tema. 

O eminente Professor Ives Gandra da Silva Martins, em fundamentadíssimo 

parecer jurídico, atendendo consulta formulada pela ABES - Associação Brasileira 

de Empresas de ~ o f t w a r e ~ ~ ~ .  em resposta a pergunta: "A que tributo estão os 

associados sujeitos quando do licenciamento ou sublicenciamento no país de 

programas de computador, quer se trate de programas de origem externa, quer 

não"?, concluiu claramente: "Entendo que a nenhum". 
243 Justifica seu pensar com base na "Teoria da Preponderância" , 

acrescentando: 

Entendo que o "software", em face inclusive do artigo lQ da lei 7.646187, 

nem configura prestação de serviço, por ser nítido exercício de direito 

autoral. (...) Apesar de entender que não estaria a circulação de tais 

programas nem sujeita ao ICMS, IPI, e II, nem ao ISS, à falta de 

configuração de uma prestação de serviços, não é tal elemento fundamental 

neste parecer (...). 

Na visão de Ives Gandra, as operações com software configurariam a "não 

incidência" em sentido estrito, uma vez que tratam de fatos inteiramente estranhos 21 

regra jurídica de tributação. 

Edvaldo Pereira Britto, insigne catedrático, doutor em direito e renomado 

advogado, ex Secretário dos Negócios Jurídicos da ~unicipalidade Paulistana, em 

brilhante e fundamentadíssimo artigo *", assim se expressa sobre o tema: 

242 MARTINS, Iveç Grandra da Siiva. Parecer: "O Licenciamento e o Sub-licenciamento de Programas 
de Sobare "60 se Confundem com Circulação de Mercadorias - Impossibilidade de Incidirem sobre 
as Respectivas Operações ICMS, e Imposto de Imporlação. São Paulo: ABES, 22/06/89, p. 43 

243 IVES, Ibidem, ,p. 25: "Pela teoria da preponderância, em Casos de conflito, isto é, nas áreas 
cinzentas sobre a competência impositiva de Estados e Municbios, por pouca clareza ou excessiva 
genera/izaçáo da taxativa lista de SefVi~os dos MunicipioS, O que maior densidade económica possua 
(a mercadoria ou o serviço) passa a determinar O regime jurldico da incidência" 



(...) o que resta indubitável é a circunstância de o "software" ter como 

componente central o programa de computador (...) Nota-se, pois, que'todos 

os elementos da definição conduzem ao entendimento de que o "software" 

trata-se de uma atividade intelectual, embora hoje já se fale, até, em 

"firmware" que é "software" em "hardware", ou seja o suporte intelectual 

integrado ao fisico. (...) 245 

acrescentando, ainda: 

A conclusão é a de que um livro ou um disquete operam o mesmo efeito de 

instrumento de divulgação, para o mundo sensorial, de um pensamento de 

alguém especializado em um setor do mundo do conhecimento, a começar, 

no caso do disquete, pelo próprio programa de computador ("software") 

que é chave de todo o proce~samento.~~~ 

O software se assimilaria a um livro, apesar de estar contido em disquete, 

porque opera o mesmo efeito do livro, traduzindo em !nstrumento de divulgação do 

pensamento. 

outros argumentos muito sólidos sustentam o Parecer do Professor Brito: 

a) destacando os preceitos consagrados no art. 5Va Lei maior: 

A IMUNIDADE TRIBUTARIA DO "SOFTWARE" 

(...) A Constituição descreveu esse princípio da forma mais ampla 

possível: " é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimatoN(art. 5" ,V); é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura 

ou licençav (art. 5*, IX).~~' 

b) reproduzindo a clássica definição de livro trazida por Aliomar Baleeiro, 

apontando que livros são todos 0s  impressos Ou gravados, por quaisquer processos 

tecnológicos que transmitam idéias, informações, comentários, narrações: 

244 BRITO, Edvaldo Pereira. "software": ICMS, ISS OU hiUNIDADE  TRIBUTARIA?^. Revista Dja/&ica 
de Direito Tributário nQ 5. São Paulo: Dialética, Fevl1996, p. 19/28. 

245 BRITO, Edvaldo Pereira. Ibidem, p. 20 

246 BRITO, Edvaldo Pereira. Ibidem, p. 23 

247 BRITo, Edvaldo Pereira. Ibidem, p.26 



Logo, a imunidade do livro traz, diz o magistbrio de Baleeiro, endereço certo 

a proteção dos meios de comunicação de idéias, conhecimentos e 

informações, enfim de expressão do pensamento, como objetivo predpuo. 

(...) livros, jornais e periódicos são todos os impressos ou gravados, por 

quaisquer processos tecnológicos, que transmitam aquelas idéias, 

informações, comentários, narrações reais ou fictícias sobre todos os 

interesses humanos, por meio de caracteres alfabéticos ou por imagens e, 

ainda, por signos Braille destinados a 

c) assegurando que o livro é um signo, o veículo através do qual se 

comunicam as idéias, que em nada se confunde com a impressão de letras em 

porções de papel: 

(...) livro é, pois, um signo cujo conteúdo semântico tem de ser buscado na 

pragmittica da comunicação normativa tributária. (...) 6 o velculo através 

do qual se comunicam as idéias, os conhecimentos, as informações, enfim, 

transmite-se o pensamento, pouco importando se o processo tecnológico, 

em vez de ser a impressão de caracteres em papel, seja a fixação dos 

mesmos em instrumento diverso, tal como o é o disquete. 

Livro, nessa pragmática, não tem o conteúdo semântico atribuído, 

tradicionalmente, a coisa representada por uma impressão de letras em 

uma porção de 

A conclusão de Edvaldo Brito, coerente com sua argumentação, foi no 

sentido de que o software não sofreria incidência do ICMS, nem do ISS, porque 

estaria submetido ao regime jurídico específico da imunidade: 

Esse estudo, enfim, conclui que "~oftware" não sofre a incidência nem do 

ICMS - Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
' 

sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação; nem do 6s- Imposto Sobre prestação de Serviços de 

qualquer natureza, porque está submetido ao regime juridico específico da 

imunidade que o afasta do campo de incidência dos dois impostos, seja 

sob a forma de "packagen, seja a de "custom maden, seja a de "customized" 

248 BRITO, Edvaldo Pereira. Ibidem, p.26 

249 BRITo, Edvaldo Pereira. Ibidem, p.27 



(...) porque opera as funções daquele objeto que, tradicionalmente, 
denomina-se livro. 

O atuante causidico Marcelo Martins Motta Filho (sucessor natural e orgulho 

maior do consagradíssimo e respeitadíssimo Desembargador do Tribunal de 

Justiça de São Paulo que lhe èmpresta o nome), especialista em direito tributário 

pelo Centro de Extensão Universitária, que tem escrito diversos pareceres a 

respeito da tributação do software, dentre os quais se incluem "A Imunidade do 

Software" - para o Boletim de Direito ~ributário'~' - e "Software de Prateleira e o 

ICMS, divulgado pela Revista Dialética do Direito ~ributário~'~, decidiu por publicar a 

sua mais completa obra a respeito do tema, consistente no excelente trabalho sob o 

titulo "A imunidade do so f t~a re " , *~~  onde expressa opinião fundamentada no sentido 

da imunidade tributária do software. Embora o trabalho citado tenha consumido 

quase meia centena de páginas da Revista Cadernos de Direito Tributário e 

Finanças Públicas n"8 - todas com argumentos bastantes sólidos - toma-se a . 

liberdade de pinçar os tópicos abaixo transcritos, porque bastam para ilustrar a 

opinião do autor sobre a imunidade do software. 

Inicialmente, Motta Filho define O escopo da proteção constitucional, qual 

seja, assegurar as diversas formas de exteriorização da liberdade de pensamento, 

das idéias e da cultura, tarefa essa para a qual os CD-ROMs se apresentam como 

uma das formas viáveis: 

(...) A imunidade foi inicialmente outorgada a papel para a impressão e, 

posteriormente, aos livros, aos jornais e aos peribdicos que nada mais são 

do que meios de exteriorização da liberdade de pensamento, de ideias e da 

cultura. (...) o constituinte teve como meta propagar a difusão da cultura 

250 BRITO, Edvaldo Pereira. Ibidem, pp.27128 

251 MOTTA FILHO, Marcelo Martins. Da Imunidade do Software. Boletim de Direito Tributário. 
Maio11 997, p. 3001304. 

252 MOTTA FILHO, Marcelo Martins. Software de Prateleira e o ICMS. Revista Dialdtica do Direito 
Trjbut&io nQ 35. são Paulo: Dialética, 1998, p. 64/70 

253 MOTTA FILHO, Marcelo Martins. A Imunidade do Software. Cadernos de Direito Tributário e 
Finanças públicas ne 18. São Paulo: CDTFP, 1998, pp 31174. 



em geral, através de todos os meios de divulgação. E não foi apenas o 

objetivo cultural que preocupou o legislador constitucional. 

(...) os disquetes, os CD-ROMs (suportes físicos indispensáveis aos 

software) nada mais são do que uma das formas de exteriorização da 

liberdade de pensamento, das idéias e da cultura. 254 

Em seguida, busca redefinir o conceito de "livro" para fins de cobertura da 

imunidade ora estudada, asseverando que os "livros em software" também estão 

cobertos por essa limitação ao poder tributante: 

(...) Desse modo, tomando como base a palavra, "livro", mencionada na 

Constituição Federal de 1988, podemos afiançar que ela é gênero. Se é 

gênero quais seriam suas espécies? As espécies seriam os livros de papel 

ou livros em software (disquete ou CD-ROM). Destarte, por serem espécie 

do gênero, estariam imunes.255 

Sustenta, ainda, que será o conteúdo e não o suporte material que ~. 

determinará se o bem está sobre a tutela da imunidade: 

(...) Em suma, é inexorável a conclusão de que pouco importa o modo como 

a liberdade de pensamento, as idéias e a cultura são disseminadas, se em 

papel ou pelos novos meios de comunicaçáo, pois o que deve ser 

considerado é apenas e tão-somente o conteúdo. 256 

Na visão do jurista sob comento, esse pensar se aplicaria a todo tipo de 

çofiware - e não apenas ao Livro Eletrônico - já que, também nos aplicativos, 

sistemas operacionais, linguagens de programação, jogos, dentre outros programas 

de computador, o bem essencial a Ser protegido e a propriedade intelectual contida 

no meio magnético ou óptico e não O SUpOtle físico. 

Alinhado com os alicerces jurídicos antes construídos, conclui Motta Filho 

que: 

254 MOTTA FILHO, Marcelo Martins. A Imunidade .... Ibidem, pp. 59/60 

255 MOTTA FILHO, Marcelo Martins. A Imunidade.. .. Ibidem, p. 63 

256 MOTTA FILHO, Marcelo Martins. A Imunidade .... Ibidem, p. 71 



(...) O Objetivo do trabalho foi demonstrar que o disquete ou o CD-ROM, tal 

como sucede com o livro, são apenas suportes de materializaçáo de obra 

intelectual (software). São todos instrumentos de divulgação, propagação e 

exteriorização de uma idéia, um pensamento, enfim uma obra intelectual. 

Por conseguinte, digno da proteção prevista na Constituição Federal, 

através da imunidade, em obediência a um valor significativo da era 

contemporânea e especialmente da nossa sociedade. 257 

Diante de tantos argumentos esposados pelo parecerista, sua conclusão não 

poderia ser diferente: equiparando-se ao livro, jornal e periódicos, como instrumento 

de representação de expressão, o software é imune a. incidência tributária! 

10.6. A IMUNIDADE DO SOFTWARE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA 

Oportuno apontar alguns julgados recentes que consagram a tese da 

imunidade tributária das operações com software. Ressalva-se, no entanto, que o 

universo de decisões judiciais colecionadas tratam de um tipo específico de 

software, qual seja, aquele assimilável pelo conceito de "livro eletrônico". Ao que 

parece, a interpretação extensiva do Judiciário deverá prevalecer para amparar, pelo 

instituto da imunidade, regulado no art. 150, VI, "d" da Constituição Federal, o 

conjunto muito específico de programas de computador que se prestam para difundir 

a cultura, o conhecimento e a ciência mas não se estenderá para outras espécies 

de software. 

O primeiro decisório diz respeito à obra "L.1.S. - Legislação Informatizada 

Saraiva". Trata-se de sentença em primeira instância nos autos do Processo nQ 

673195, que corre perante a Terceira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, 

proferida aos 03 de Julho de 1996, pelo Juiz de Direito Jose Roberto Peiretti de 

~odoy ,  que julgou procedente a ação para declarar a inexistência de relação 

jurídica entre a autora e 0s Fiscos Estadual e do Município de São Paulo, que 0s 

autorizem a exigir o ICMS ou 0 ISS sobre a obra LIS - Legislação Informatizada 

257 M O ~ A  FILHO, Marcelo Martins. A Imunidade ..., Ibidem, p. 72 



Saraiva, fundamentada no fato de que a imunidade ora estudada tem como objeto 

proteger a livre expressão da atividade intelectual. Nela, pode-se ler: 

A imunidade prevista constitucionalmente (art. 19, 111, "d", da CF anterior) 

tem natureza objetiva, não cabendo ai, tanto quanto não cabe h luz da 

previsão contida no art. 150, VI, "d', da CF de 1988, qualquer restrição. 

Nasce, evidentemente, como proteção a livre expressão da atividade 

intelectual a partir do dever do Estado de apoiar e incentivar as 

manifestações culturais. O valor artístico ou didático não cabe ser 

apropriado, nessa linha, em função do maior ou menor conteúdo do enredo. 

(RT. 64311 42). 

sendo certo que o relatório da sentença acima salienta a amplitude como a norma 

deve ser interpretada: 

a imunidade, conforme expõe a doutrina autorizada, deve ter interpretação 

extensiva, larga, não enfrentando o óbice do inc. I I  do art. 11 1 do CTN 

(RJTJSP, Lex, v. 1131162-165). Como doutrina José Eduardo Soares de 

Melo, "trata-se de imunidade imposicional objetiva e não condicionada, 

autêntica norma que não admite complementaridade legislativa, vedando, 

peremptoriamente, qualquer ingerência de natureza limitatória (...) 

Nos autos do processo nV.280, oriundo da 3 V a r a  de Fazenda Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, sentença de 20.10.95, publicada no D.J. de 24.1 1.95, 

conferiu a imunidade pretendida, asseverando que2" "Por esses motivos, a bem 

concedida liminar merece ser integralmente confirmada, para o fim de garantir à 

impetrante, definitivamente, o direito de não incidência de ICMS sobre o conteúdo 

cultursl do software: Dicionário Aurélio Eletrônico". 

A ação também foi reapreciada pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estadoado Rio de Janeiro, em Apelação proposta pelo Estado do Rio de 

Janeiro 259 - objetivando reverter a decisão desfavorável na ação intentada pela 

Editora Nova Fronteira SIA. 0 Tribunal, por maiona, confirmou decisão de Primeira 

Instância, e opinou pela outorga da proteção constitucional que assegura a 

258 MACHADO, de Brito. Imunidade Tributária do Livro Eletrônico. São Paulo: IOB, 1998, 

p.207. 

259 TJRJ, AMS, Proc. NP 1996.001.018011 Rei. Des. Celso Guedes, Julg. 18/03/97, ~ ~ ~ ~ l d ~ i ~  de 
Jurisprudência n" 911 997, N.48 - 25-09/97 



imunidade tributária aos livros, jornais e periódicos, aplicável, no caso, ao Dicionário 

Aurélio Eletrônico, com base na seguinte argumentação e conclusão: 

Apelação Civel. Mandado de Segurança. Imunidade concernente ao ICMS. 

Inteligência do art. 150, VI, "d", da Constituição Federal. Comercialização do 

dicionário Aurélio EletrGnico por processamento de dados, com pertinência 

exclusiva ao seu conteúdo cultural - software. 

(...) A lição de Aliomar Baleeiro: (...) "Livros, jornais e periódicos são todos 

os impressos ou gravados, por quaisquer processos tecnológicos, que 

transmitem aquelas iddias, informações, comentários, narrações reais ou 

ficticias sobre todos os interesses humanos, por meio de caracteres 

alfabéticos ou por imagens e, ainda, por signos Braille destinado a cegos". 

( .S.)  

A limitação ao poder de tributar encontra respaldo e inspiração no principio 

no tax on knowledges. 

Segurança concedida. 

Sentença reformada, tão-somente, para afastar a condenação em 

honorários advocatícios, ante os encerros das Sumulas 512 e 105, dos 

Egrégios Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso provido parcialmente. 

Decisão mais recente foi publicada no Boletim nP 2133 da Associação dos 

Advogados de São Paulo. Apreciando em grau de Apelação Cível nP 70.233-5/9, 

sentença em Mandado de Segurança, sobre a inadmissibilidade de incidência do 

ICMS sobre livro editado em CD-ROM, a Sexta Câmara de Direito Público, do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como Relator o Ministro Ferreira Conti, por 

votaçáo'unânime, confirmou a imunidade tributária de livros editados em compact 

disc (CD-ROM), afirmando que a imunidade constitucional do art. 150, VI, da 

C ~ / 8 8  visa proporcionar a divulgação de textos: 

Trata-se de mandado de segurança cuja respeitável sentença a concedeu 

para assegurar a imunidade tributária, constitucionalmente garantida, 

abstendo-se a autoridade coatora de exigir o ICMS das operações relativas 

à edição de livros rol constante da respeitável sentença sob a forma de 

Compact Disc - CD, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. 

~nconformada, recorreu a Fazenda do Estado (...) 



Após rejeitar a ilegitimidade de parte passiva, o julgado reproduz obra de 

Hugo Brito   achado*^' e acrescenta: 

Em face das explanações acima, conclui-se que a Constituição Federal 

assegura a veiculação de cultura e informações; portanto, livros editados em 

papel ou em compact disc têm o mesmo objetivo, conteúdo e finalidade, ou 

seja, levar a informação e conhecimento ao seu usuário. 

Ressalte-se, ainda, que a norma inserta no Texto Maior não tem o condão 

de proteger o papel, instrumento de materialização e meio de veiculação; 

seu objetivo maior é o conteúdo, visando proporcionar a divulgação de 

textos. 

Destarte, irrelevante a forma de edição da obra, pois qualquer livro, jornal ou 

periódico impresso em papel não perderá sua caracterlstica principal se for 

editado em CD-Rom ou mesmo disquetes para computadores.". (os 

destaques não constam do original). 

B,F,IO.~ - CONSIDERAÇÓES ADICIONAIS SOBRE A DEFINIÇÃO DE u~~~~~ 

ELETRONICO" 
I 

Difícil refutar que a interpretação doutrinaria dominante tende a reconhecer 

que a imunidade regulada no artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal de 1988 é 

extensiva ao "livro eletrônico". Da mesma forma, certos julgados a respeito da 

. mateiia, atestam que o Judiciário Pátrio tem idêntico pensar. 

Cabe ressalvar, no entanto, que esses posicionamentos estão alicerçados 

no conceito de "'livro eletrônico" que hoje temos, seja na definição de Heleno 

Taveira Tôrres e Vanessa Nobell Garcia 26' ("veiculo utilizado para a expressão de 

informaçáo, educação e cultura, que se apresente sob a forma de disqueteç ou CD- 

MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Curso de Direito Tributário - 128 Ed. São Paulo: Malheiros, 
1997, p. 199. 

261 Tributação e Imunidade dos chamados "Livros Eletrônicos". /munidade Tributária do Livro 
~letrônjco. são Paulo: 108, 1998, P-86. 



ROMs, cujo conteúdo seja apreendido pelo espírito humano por meio da leitura, mas 

com acesso indireto, através de um instrumento cibernético), seja na expressão de 

Roque Antonio Carrazza 262 (veículos de idéias, que hoje fazem as vezes dos livros 

de papel ou até, o substituem, desde que didáticos ou científicos). 

Essas definições - e particularmente o suporte informático nos quais esse 

bem se apresenta disponível - haverão de sofrer, ao longo do tempo, sensível 

transformação. A tecnologia já proporciona, hoje, a disponibilidade de "livros 

eletrônicos" associados a poderosíssimos programas de computador destinados a 

explorar todo seu potencial, de forma a permitir que o usuário realize tarefas tais 

como: buscas isoladas ou associando palavras; seleção, gravação e transferência 

de textos para outros arquivos ou para outras máquinas, ainda que remotas; 

disponibilização de dicionários de sinônimos, corretores de texto e processamento 

de textos; mudança de página; exibição de imagens, inclusive associadas a sons e 

movimentos. 

Enfim, tais programas fornecidos conjuntamente com os "livros eletrônicos" . 

apresentam recursos antes inimagináveis num livro de papel e novas funcionalidade 

sequer,pensadas hoje, haverão de se integrar a esses instrumentos de transmissão 

da cultura e conhecimento. Basta imaginar o resultado de uma possível associação 

entre uma "biblioteca de livros eletrônicos", disponibilizada junto a um " A S P ~ ~ ~ "  para 

acesso via "lnternet". 

Willian "Bill" ~ a t t e s ~ ~ ~ ,  já em 1995, profetizou a chegada do "e-book que 

mais se assimila a descrição de um microcomputador portátil, dedicado 

exclusivamente ao tratamento de textos e conteúdos alfabéticos: 

0 s  constantes melhoramentos tecnológicos dos computadores e das telas 

nos darão um livro eletrônico, OU E-BOOK, leve e universal, que se 

aproxima do livro de papel de hoje. Dentro de um estojo, mais ou menos do 

mesmo tamanho e peso de um livro de capa dura ou de bolso de hoje, você 

terá uma tela que mostrará texto, imagens e vídeo de alta resolução. Vai 

262 Y ~ m P o ~ a ç ã ~  de Bíblias em fitas - sua imunidade" (Exegese do art. 150, VI, d, da Constituição 
Federal). Revista Dialética de Direito Tributário - nQ 26. São Paulo: Dialética, Nov/1997, p. 126 

2" AApplication Services Providers são empresas que disponibilizam acesso à programas de 
computador e outros serviços, em Suas bases de dados em computador, para acesso remoto. 

264 GATES Willian "Bill" H. A Estrada do Futuro. Sã0 Paulo: Ed. Schwarcz, 1995 (Tradução de 
RANGEL, Ricardo; SIQUEIRA, José Rubens. SOARES, Pedro Maia e tal), p. 146 



poder virar pAginas com os dedos ou usar comandos de voz para encontrar 

os trechos que quiser. (...) A passagem do livro de papel para o eletrdnico 

constitui o estágio final de um processo já bastante adiantado. 

Como conceituar a tal criação do espírito humano citada por Gattes, a luz do 

artigo 150, VI, "d" da Carta Magna? Somente com o abandono à interpretação literal, 

atribuindo-se ao seu texto o sentido adequado para acompanhar a evolução das 

necessidades sociais no decorrer do tempo. 

Justifica-se, de fato, a defesa de imunidade ampla, sem ressalvas, ao 

"software", visto como Livro Eletrdnico, pelas razões supra elencadas. Alicerçados 

nos dispositivos constitucionais que asseguram a "livre manifestaçáo do 
pensamento, sendo vedado o anonimato" (art. 55 IV); e a "livre expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença" (art. 5', IX), 6 possivel Sustentar t6cnica e juricamente que 

o objeto da imunidade constitucional conferida aos "livros, jornais, periódicos e o 

papel destinado a sua impressão" 6 proteger "os meios de exteriorizaçáo da 

liberdade de pensamento, de ideias e da cultura" e que o software 6 instrumento que 

permite atingir esse objetivo, razão pela qual estaria imune de tributação. 

AS reflexões acima conduzem este trabalho ao entendimento de que a 

imunidade prevista no artigo 150, VI, "d", da Lei Maior será aplicável ao livro 

eletrôr'iico. 



1 - A Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998, considera o programa de 

computador como bem imaterial - uma propriedade intelectual - conferindo-lhe 

proteção a luz do direito autoral, com o mesmo grau de abrangência aplicável as 

obras literárias e artísticas. O artigo l Q  define programa de computador como um 

conjunto de instruções, contido em suporte físico de qualquer natureza, que faz uma 

máquina trabalhar para um fim determinado. O programa de computador ("softwareJ~ 

é, pois, um conjunto de operações e procedimentos previstos e determinados pelo 

programador, os quais permitem o processamento de dados no computador, uma 

vez que comandam o seu funcionamento, segundo os desígnios do usuário, 

conforme previsto e determinado pelo programador. Programa de computador é, 

portanto, apenas, um conjunto de instruções que faz uma máquina trabalhar.Usando 

uma imagem que não deixa de ser ilustrativa, dir-se-ia que o software é. a alma de 

um computador, enquanto que o hardware é o corpo. É prudente lembrar que um 

corpo sem a alma, tem apenas uma vida vegetativa. 

2. Os atos negociais tendo software por objeto sistematicamente se 

concretizam sob a forma de licenciamento de uso, ou cessão de direito de uso. Nos 

termos do artigo 9Qda Lei 9.609, de 19-02-98, por disposição expressa da lei, "O uso 

de programa de computador no Pais será objeto de contrato de licença". 

3 - O legislador pátrio - e particularmente o constituinte de 1988 - não foi 

suficientemente ágil para modificar as normas jurídicas do Brasil, de forma que as 

mesmas pudessem refletir as transformaçÕes sacio-econÔmicas que o Pais vem 

experimentando após o restabelecimento democrático. Especificamente no que 

conceme a legislação do ISS, o País foi regido por quase quatro décadas pelo 

decreto-lei nQ406168, com pequena alteração na lista de serviços tributáveis, 

implementada pela Lei Compbmentar n"6/87 - antes, portanto, da ultima reforma 

constitucional -' e com a posterior inclusão do item 101 a lista (tributação das 

atividades de pedágio). 



4 - A lista de serviços tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, mesmo na redação trazida pela Lei Complementar n"6í87, não 

mencionava expressamente as operações de licenciamento e de cessão de uso de 

programas de computador, razão pela qual surgiram distintas posições doutrinárias a 

respeito da tributação dessa at-ividade pelo ISS ou pelo ICMS, havendo, inclusive, 

doutrinadores que sustentavam - e continuam a sustentar - que nenhum desses 

tributos seria devido sobre as atos negociais tendo o software por objeto. Para 

complicar esse quadro, a jurisprudência pátria tamb6m é muito divergente a respeito 

de qual(is) imposto(s) incide(m) sobre as operações econômicas com programas de 

computador. Impunha-se, pois, uma ampla reforma da legislação sobre a matéria - 
ou quiçá, da própria Lei Maior - ao menos para delinear mais claramente o campo 

de abrangência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e a competência 

para arrecadar o tributo, quando o serviço é prestado fora do município de domicílio 

do prestador dos serviços. 

5. A Lei Complementar n" 16, de 31 -07-03, atualizou a lista de seiviços 

tributáveis a qual passou a incluir - itens 1 .o1 até 1 .O8 da lista - as atividades de 

exploração econômica de programas de computador e serviços técnicos 

complementates, fato esse que deverá reduzir substancialmente o conflito entre as 

fazendas municipais e estaduais a respeito da tributação de software, afastando dele 

ao menos a pretensão arrecadatória do ICMS. 

6. O software adquiriu pujança ec0nÔmica no pais somente após O final dos 

anos oitenta, quando já vigorava a atual legislação do ISS. Ademais, o programa de 

computador se traduz numa figura recente em nosso ordenamento jurídico - basta 

lembrar que a época da reforma de 1987 sequer havia lei definindo qual o tipo 

proteção legal conferida ao "programa de computador). Esses elementos explicam a 

ausência expressa dos atoS negocjais Com software na lista de serviços tributados 

pelo ISS atrav6s do Decreto-Lei ,de 1968, com a redação renovada pela Lei 

Complementar nP 56 de 1987. 



7. A pesquisa científica objeto deste trabalho não logrou encontrar 

argumentos jurídicos sólidos que permitam sustentar o "vazio tributário", ou seja, a 

não incidência simultânea, tanto do ISS, quanto do ICMS, relativamente as 

operações econômicas com programa de computador. 

8. A lista a que se referem o art. 156, 111, da CFl88, o art. 8 V o  Dec-lei nQ 

406168, a LC 11-56/87 e mais recentemente a Lei Complementar n V  16/03, permite 

que cada serviço nela mencionado, comporte interpretação ampla e analógica. Além 

disso, a lista, não raro, permite a analogia, por assemelhação, incluindo nos itens 

congêneres, serviços correlatos e operações similares, ou seja, é uma lista de 

gêneros, compreendendo várias espécies de serviços. 

9. Ocupando-se do estudo da incidência do Imposto Sobre Seiviços de 

Qualquer Natureza, as reflexões deste presente trabalho permitem concluir que, 

salvo exceções muito especiais, os atos negociais tendo por objeto programas de 

computador (sejam aqueles desenvolvidos "sob encomenda", como também os 

programas "customizados" para atender necessidades específicas do usuário, e até 

mesmo os programas dito "padronizados" OU "standard', criados para uso genérico, 

destinados à atender um número indeterminados de usuários), têm por objeto 

principal o licenciamento de USO OU cessão de direito de uso de programa de 

computador e vêm, geralmente, associados com a prestação de serviços técnicos 

complementares necessários ao adequado uso desses programas. A menção 

expressa, no item 1.05 da lista de serviços tributados pelo ISS, da atividade de 

"licenciamento e/ou cessão de direito de uso de programas", por certo há de ser 

explorada pelos Municípios, no intuito de abraçar essas operações dentre aquelas 

tributadas pelo ISS, em flagrante conflito com OS contribuintes que sustentam a 

imunidade em face da garantia prevista no art. 150, VI, "d", da CF/88, mas 

afastando, com isso, a incidência do ICMS sobre tais atos negociaiç. 



10 - Contrariamente ao que foi mencionado nas ementas dos Recursos 

Extraordinários nV76.626-3-SP e 199.464-9-SP e do Recurso Especial nQ 

123.022lRS, não há licenciamento de uso de software sob encomenda, uma vez 

que, por disposição expressa da lei, na forma do artigo 4"a Lei 9609198, salvo 

disposição em contrário, os direitos autorais da obra pertencem exclusivamente ao 

encomendante, de imediato, desde sua criação, independentemente de qualquer 

formalidade ou registro. Não há que se falar, pois, em 'licenciamento de uso" da 

obra que já pertence ao autor da encomenda, desde a sua contratação. 

11 - Não se sustenta juridicamente qualquer interpretação restritiva as 

ementas nas decisões dos Recursos Extraordinários nV76.626-3 e 199.464-9 (STF) 

ou do Recurso Especial nP 123.0221RS (STF) procurando fazer crer que as 

referências ao "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de 

computador", contidas naqueles julgados teriam por escopo limitar a incidência do 

ISS apenas ao "software" fornecido com fim específico e para atender a determinada 

necessidade do usuário ( "sob encomenda"), pertencendo as demais operações com 

softwarq dito "Standard" a esfera tributável do ICMS. 

12 - Não obstante a imunidade tributária constitucionalmente assegurada ao 

Livro Eletrônico ("software") pelo art. 150, VI, "d", O foco central de diveraência 

tributária a respeito das operações com programas de computador que ainda 

remanesce, cuja exploração ec0nÔmica - na incorreta inteligência das fazendas 

estaduas - poderia constituir-se-ia em "operações de circulação de mercadoria", 

sujeitas ao ICMS, reside naquilo aue OS nossos Tribunais Superiores descrevem 

como ."a circulação de cópias ou exemplares dos proaramas de computador 

produzidos em série, feitos em larga escala e de maneira uniforme, e 

comercializado~ no varejo - "software de prateleira" (off the shelf) materializando o 

'corpus mechanicum'", ou mais precisamente, "a Revenda de cópias ou exemplares 

dos programas de computador produzidos em série e comercializados no varejon. 

Assim, a expressão "software de prateleiraJ'se presta para designar não um tipo 

específico de software (aquele dito "standard* ou 'padronizado'), mas, sim, certos e 

determinados negócios jurídicos envolvendo esse tipo particular software (colocação 

em livre para fins de "revenda", do corpo mecânico de programas 

standard) . 



13 - Já ficou assentado no Supremo Tribunal Federal que, mesmo, nas 

operações tendo por objeto software dito "de prateleira", "standard ou 

"padronizado", se situam fora do campo material de incidência do ICMS as 

atividades de informática resultantes de contrato celebrado entre o proprietário do 

software e aquele que se propõe a explorá-lo economicamente, seja mediante 

contratos de sublicenciamento, subcessão ou prestação de serviços técnicos, 

celebrados com clientes determinados, seja por meio de reprodução do programa 

em massa, para revenda, nas casas do gênero, ao público consumidor em geral. 

Também os contratos de sublicenciamento, subcessão e de prestação de serviços 

técnicos, firmados pelos licenciados a exploração econômica do programa de 

computador - ou por seus representantes autorizados - com clientes determinados, 

estão sujeitos ao mesmo tratamento tributário, qual seja, situam-se fora do campo de 

incidência do ICMS. 

14 - Há, de fato, infinitas modalidades contratuais envolvendo software - 
inclusive do tipo "standard - que em nada se assimilam pelo conceito de 

"operações de circulação de mercadorias", estando, portanto, fora da esfera de 

incidência do ICMS. Esses atos negociais sistematicamente se fazem acompanhar 

da prestação dos "serviços t6cnicos complementares" (conf. Art. 8Q da Lei 9.609/98), 

caracterizando o feh8meno jurldico definido pelo artigo 9Q da lei referenciada como 

"Licenciamento de Uso" ou "Cessão de Direito de Uso" de programas de 

computador. A evidência, mesmo nos casos em que o objeto dos atos negociais 

sejam programas de computador designados "standard: criados para USO genérico, 

destinados à uma infinidade de usuários, OU seja, que não tenham sido 

desenvolvidos sob encomenda, estão fora dessa competência tributária dos Estados 

e do Distrito Federal as operações que não configurem "a revenda de exemplares do 

"corpus mechanicurn" , mas, sim, se comretizem sob a forma de contratos de 

66(icenciamento de uso", de "cessá0 de USO", de "~ublicenciamento", de 'subcessão", 

de "prestapão de serviços  técnico^", tais como as listadas no item 18, abaixo. 

15. Não se incluem no campo de incidência do ICMS, dentre outras, as 

operações abaixo listadas: 



- nos contratos firmados diretamente entre o titular da obra (ou seu 

representante no País) e usuário final, sem que o software tenha "circulado" em 

lojas especializadas, magazines e ou outros estabelecimentos de comércio; 

- quando o contrato tiver por objeto software reproduzido em midia do tipo 

gravável ou regravável, em escala doméstica (não em escala industrial), ou 

programa de computador vier a ser gravado diretamente na máquina do usuário 

final; 

- na transferência eletrônica de programa de computador a distância, 

diretamente para os computadores do usuário (operações de download); 

- na disponibilização de programas de computador para acesso e utilização 

remota, através de serviços prestados pelos ASP (Applications Services Providers) 

ou similares; 

- nos negócios jurídicos tendo por objeto os programas adaptados as 

necessidades do cliente ("softwafe customizado'), ou seja, programas do tipo 

standard modificados para se adequarem as necessidades específicas de um cliente 

particular; 

- nas operações com programas de computador sofisticados, que exijam a 

presença dos técnicos do fornecedor nas instalações do usuário para instalar, 

parametrizar, implantar e as vezes at6 mesmo treinar os usuários naquela 

tecnologia, como geralmente acontece com os programas para o ambiente de 

grande porte, conhecidos como "mainframe'; 

- nos atos negociais detalhados no "Capítulo 3 - Modalidades de Contraton 

(Contratos de Licença "por mipagem': com duplicação da obra pré-ajustada ou pré- 

autorizada, realizadas diretamente cliente; na autorização para ampliação do 

número de U S U ~ ~ ~ O S  em rede; ~icenciamento "por site': programas pré-gravado nos 

equipamentos comercializados (O&M); nas "assinaturas" de software); 

- nos casos exemplificados no item "9.1 - Delimitação da Controvérsia 

Tributária" deste trabalho acadêmico. 



16. Um grupo de operações envolvendo programas de computador que, em 

tese, poderia vir a onerar a operação, como um todo, pelo ICMS, se afigura quando 

se fizer a comercialização de produtos integrados por programas de computador 

dedicados (desenvolvido especificamente para aquele equipamento) e que se 

encontrem incorporados de forma permanente em tais produtos, sem que as partes 

contratantes firmem, simultaneamente, um contrato de licença ou cessão 

relativamente ao programa de computador. Seria exemplo típico, a comercialização 

de modem, placas de rede, placas de vldeo, contendo gravados. de forma 

permanente, programas de computador dedicados, que não sejam disponibilizados 

ao público para utilização com placas ou modem de outros fornecedores. O mesmo 

acontece no fornecimento de: componentes eietrônicos que se integrem em 

V ~ ~ C U I O S  automotores e aeronaves; centrais telefônicas; aparelhos celulares; 

secretárias eletrônicas; computadores pessoais; impressoras; fax; scanners; 

aparelhos de DVD; máquinas de lavar ou de secar automáticas; e uma infinidade de 

outros produtos da indústria eletro-eletrônica cujas funcionalidades são geridas por 

progra&s de computador que a eles se incorporam definitivamente. 

Ressalve-se, porém, que nesses casos não se estaria falando de "software" 

propriamente dito mas sim de "firmwareJ',' acrescente-se que, na hipótese sob 

comento, o objeto essencial do negócio não 6 o "software" mas sim o "hardware", e 

a solução se daria mediante uso da "teoria da preponderânciaJ'(item 7.12 ,  supra). 

17. A imunidade tributaria prevista no artigo 150, VI, "d, da Lei Maior alcança 

cristalinamente os programas de computador conceituados como "livro eIetrônicon, 

na definição que a doutrina mderna tem conferido ao termo, qual seja "veiculo 

utilizado para a expressão de informa~ão, educação e cultura, que se apresente sob 

a forma de disquetes OU CD-ROMs, cujo conteúdo seja apreendido pelo espírito 

humano por meio da leitura, mas com acesso indireto, através de um instrumento 



18. Deverá gozar do beneplácito dos tribunais pátrios a extensão da 

imunidade conferida pelo artigo 150, VI, "d", da CF/88, para todo tipo de software - 
e não apenas aquele definido como livro eletrônico - sob a alegação de que o 

programa de computador se presta para "divulgação, propagação e exteriorização 

de uma idéia, um pensamento", ou porque ele exprime uma livre manifestação 

cultural, artística ou científica. Tal posicionamento judicial implicará numa 

interpretação extensiva do conceito "livro, jornais e periódicos". Ressalve-se, porém, 

que indubitavelmente será tarefa difícil sustentar nos Tribunais que gozam dessa 

qualidade (bens disseminadores da cultura e do pensamento) determinados 

programas de computador, tais como sistemas operacionais; sistemas de gestão 

empresarial; sistemas de cadastro; monitores de performance; bancos de dados; 

linguagens de programação; planilhas eletrônicas; sistemas de contabilidade e de 

gestão de pessoal e outras aplicações empresariais. 

Por analogia, porém, e considerando-se que Lei n".609/98, não faz qualquer ' *  

distinção entre programas de computador, seja quanto a sua origem (nacionais ou 

estrangeiros), seja quanto à Sua aplicação específica (negócios ou residências; 

cultura ou ciência; tecniogia Ou entretenimento), seja de qualquer outra ordem, 

sendo certo que a definição de programa de computador contida no artigo 1" 

abrange indistintamente todo e qualquer software, conclui-se que a imunidade 

constitucional abarca o software em geral, indistintamente. 

19 - Sintetizando a conclusão final, 

- considerando-;e que a e~pi0ra~ã0 econdmica de programa de computador se 

perfaz através do "licenciamento de uson ou da "cessão de direito de uso"; 

- considerando-se, tambem, que tal atividade enquadrava-se nos itens 22 e 24 

da lista de atividades tributáveis pelo ISS na redação da LC 56/87 e igualmente 

estão incorporadas a nova lista aprovada pela Lei Complementar nQl16/03, no 

item 1.05; 



- considerando-se, ademais, que a essência do Proqrama de Computador não 

se modifica, quer se trate de programa "standard", "customizado" ou "sob 

encomenda", qualquer que seja a sua origem; independentemente do campo de 

aplicação a que se destina o software; e qualquer que seja o tipo suporte 

informático onde ele se acha contido (físico ou no "ar", como soi acontecer em 

operações de download), ele continua sendo apenas 'conjunto de instruções e 

dados que formam o mesmo programa", cuja concepção é intelectual e livre do 

programador, sendo, portanto, um bem intelectual, intangível, intocável, que em 

nada se com o meio físico que lhe serve de suporte, 

- considerando-,se, por último, que o objeto da imunidade constitucional 

conferida aos "livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão" é 

proteger "os meios de exteriorização da liberdade de pensamento, de idéias e 

da cultura" e que o software é instrumento que permite atingir esse objetivo, 

- considerando-se, ainda, no que couber, as exceções acima elencadas, 

fica assentado que: 

A-) não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, nos 

negócios jurídicos com programas de computador, ainda que do tipo 

"standard", em que ficar caracterizado o fenômeno do "licenciamento de 

USO" OU da "cessão de uso" de programas de computador estarão tais 

atas negociais fora do campo de incidência do I.C.M.S, em face do que 

não poderão os Estados e o Distrito Federal exigir o mencionado imposto 

de competência estadual sobre tais operações; 

6-) face as disposições do art. 150, VI, "d,  da Constituição Federal, as 

operações econômica Com "software" - particularmente quando assimilável 

pelo conceito de Livro Eletrônico - gozam da imunidade tributária 

constitucionalente assegurada e estão livre de impostos. 



ANEXOS 



ANEXO 1 

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL No 17/98, 

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1998 (D.O.U. DE 17/02/98) 

Torna publica a "Nota Explicativa nP 13.1 , itens 1 e 2. 

Aplicação da decisão sobre a valoração de "suportes físicos que contenham 

software para equipamento de processamento de dados" 

1) Este comentário trata da questão da valoração de suportes físicos que contenham 

software para equipamentos de processamento de dados, no contexto específico 

da aplicação do parágrafo segundo da decisão adotada pelo Comitê de Valoração 

Aduaneira. 

2)  O princípio a ter em conta a esse respeito é que, para determinar o valor 

aduaneiro dos suportes físicos importados que contenham dados ou instruções, 

se levará em consideração somente o custo ou valor do suporte físico 

propriamente dito. Por conseguinte, o valor aduaneiro não compreenderá o custo 

ou valor dos dados ou instruções, sempre que este esteja destacado do custo OU 

valor do suporte físico. 

3) Uma das dificuldades encontradas ao aplicar esta decisão se radica na distinção 

que deve existir entre o custo ou o valor dos dados ou das instruções e o custo ou 

o valor do suporte físico. Em alguns casos, somente se dispõe de um preço global 

para os dados ou instruçóes e o Suporte físico; em outros, somente se fatura o 

preço do suporte físico ou somente se conhece o custo ou o valor dos dados OU 

instruções. 

4) Dado que os países têm a opção de aplicar Ou não o parágrafo segundo da 

decisão, aqueles que decidam aplicá-lo deveriam interpretá-lo no sentido mais 

amplo possível, sob pena de despojar a decisão de qualquer sentido. 

Consequentemente, a expressáo "estiver destacado1' deveria ser interpretada de 

tal forma que, se somente 0 custo OU O valor do suporte físico é conhecido, o 

custo ou o valor dos dados ou das instruções devem ser considerados como 

destacados. 



5) Se, por qualquer motivo, uma administração considera que é necessária uma 

declaração separada dos dois custos ou valores, e somente se dispuser de um 

deles, o outro poderia ser determinado por meio de uma estimativa, utilizando 
crit6rios razoáveis, consistentes com os princlpios e as disposições gerais do 

Acordo e do Artigo VI1 do Acordo Geral. TambBm seria possível realizar uma 
estimativa similar para obter valores separados nos casos em que somente se 

disponha de um preço global para os dois elementos. As administrações 

aduaneiras que optem por seguir a pratica da estimativa podem considerar 

necessário realizar consultas com o importador para chegar a uma solução 

razoável. 

6) Se no momento da importação o importador não se encontrar em condições de 

fornecer informações suficientes para essa finalidade, poderiam ser aplicadas as 

disposições do Artigo 13. A prática recomendada neste comentário aplica-se à 

valoração de suportes físicos que contenham software para fins aduaneiros e não 

leva em conta outras exigências como a coleta de estatística. 



ANEXO 2 
Relatório Julqamento - Sequndo Conselho de  Contribuintes (3W.1. Rel.Ricardo 

Leite Rodriclues Proc.l3603.000930/91-17, Ac.: 203-03.980, 18-02-1 998, DOU 

. 19.03.99 

Relatório 

A Autoridade Monocrática assim relatou o feito fiscal: 

"Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infraçao de fls. 01, com a exigência (...) 

a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, 

(...) a autuação deveu-se à falta de lançamento do IPI incidente sobre as saídas de produtos de sua 

fabricação, ou seja programas de computador gravados em fitas magnéticas, uma vez que tal 

operação caracteriza-se industrialização na modalidade beneficiamento. (...) 

A luz da legislação que transcreve, defende que não promove a saída a produtos industrializados, 

como é o caso de fitas magnéticas formatadas, e sim cede ou licencia pro~riedade intelectual. Cita 

ainda entendimentos de vários autores, no sentido de confirmar, inclusive, que a comercialização de 

çoftwareç 6 uma transação que envolve a propriedade intelectual, ou seja, direito do autor. Por esta 

razão, não se credita do imposto relativo às aquisições dos suportes físicos, de terceiros. 

Sustenta também não ser admissível confundir, para efeito de apuração de base de cAlculo do 

imposto, o custo do suporte técnico formatado com o custo da propriedade intelectual, pois do 

contrário estar-se-ia tributando, pelo IPI, a propriedade intelectual. 

Do exposto requer a reali;ação de diligência e que seja anulado o feito fiscal.' 

voto do Conselheiro- Relator Ricardo Leite Rodrigues 

Hoje, entendo de maneira diferente a questão ora em julgamento já que no Acórdão n~03.00.530, 

meu voto foi no sentido de considerar o software um produto industrializado. 

Por se tratar de materia idêntica a aqui abordada e como concordei com os fundamentos 

exarados pelo ilustre Conselheiro Tiberany Ferraz dos Santos, transcrevo parte do brilhante 

voto prolatado no Acórdão nP 203.02.706: 

'Meritoriamente, discute-se nestes autos tOrmentoSa matéria, qual seja, a incidência do IPI sobre o 

software; não é pacífica a respeito a jurisprudência deste Colegiado, nem mesmo emanada do Poder 

Judiciário, tendo-se presente a ~~ns tan te  indagação em ser O programa produto industrializado, na 

expreçsão singela deste conceito, ou produto ou produção intelectual, com suportes fáticos e jurídicos 

vinculados ao direito do autor- 



Gilberto Ulhoa Canto, em lúcido parecer inserido em sua obra de Direito Tributário Aplicado (Ed. 

Forense, 1982, pág. 267), esclarece que: 

'9.1 - Entende-se como software nao somente o programa de computador, como, também a sua 

descrição, o respectivo material de apoio ou suporte, para o seu entendimento e aplicação e ainda 

diversos outros elementos como: livretos, publicações e catálagos e outros escritos que 

complementem e possibilitem o seu uso.' 

Verifica-se do conceito do software que ele compreende mais que um simples programa propriamente 

dito, abrangendo, e certo, também, a descrição de programa, material de apoio e instruções ao 

usuário. (...). 

No caso deste autos, vale ressaltar que o contrato efetuado entre as partes, recorrente e sua cliente, 

é o contrato de licenciamento. cuios modelos estão apensados às fls. 550 e seauintes. 

Carlos Alberto Bittar, especialista na matéria, ensina que o software é comercializado sob três 

modalidades de contrato: de licença, de cessão e de encomenda; diz ainda o autor que 'são todos 

contratos especiais aue abranaem direitos de cunho intelectual suieitos à disci~linacão iuridica 

própria, em que avulta no âmbito direto dos contratantes, A PREVALÊNCIA DOS DIREITOS MORAIS 

DO TITULAR SOBRE SUA CRIACÁO, e que se constitui na baliza primeira e maior das 

negociações.' (in Novos Contratos Empresariais, Ed. RT, 1990, SP, pág.39). 

Na mesma obra, conceitua o contrato de licença assim: 

'O contrato de licença (licensing) é aquele, através do qual, o titular de direitos concede a outrem o 

uso do bem, nos fins e pelas condições convencionados, podendo revestir-se, ou não, de 

exclusivid~de.'(op. cit. pág. 39/40) (...) 

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Civel nQ 192.456.25 (fls. 

570/579) entendeu que 'o programa de computador ou software constitui bem intelectual regido pelas 

Leis nqs. 5.988173 (Lei dos Direitos Autorais) e 7.646187 ('Lei do Software'), esta regulamentada pelo 

Decreto n"6.036/88'(fIs.572). 

Nesta esteira, o entendimento esposado no RE nQ 39.797-9-SP (93.0029003-7) - 1' Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa está assim regida: 

'ICMS - Programa de Computador - Não Incidência 

A exploração econôniica de programas de computador, mediante contratos de licença ou de 

cessão, está sujeita apenas ao ISS. 

Referidos programas não se confundem Com Seus Suportes físicos, não podendo ser 

considerados mercadorias para fins de incidência do ICMS. Recurso improvido'(f1s. 5741579). 

inegável ser o ICMS um tributo indireto e não-cumulativo da mesma natureza que o IPI; idênticos, 

pois. 

INOCORRE ASSIM, NA ESPÉCIE, O FATO GERADOR DO IpI".. 

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso do ofício. 

Sala das sessões, 18 de fevereiro de 1998. 

Ricardo Leite Rodrigues" 



ANEXO 3 

CONVENIO ICMS 84, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996 

"Convênio ICMS 84, de 13 de Dezembro de 1996 

Dispõe sobre redução de base de cálculo do ICMS nas operações com programas 

para computadores em meio magnético ou ótico (disquetes ou CD-ROM) 

O Ministro de Estado da Fazenda e os Secretários da Fazenda, Finanças e 

Tributação dos Estados e Distrito Federal, na 84Weunião Ordinária do Conselho 

Nacional de Política Fazendária, realizada em Belem, PA, no dia 13.12.96, tendo em 

vista o disposto na Lei Complementar n V 4 ,  de 07 de Janeiro de 1975, resolvem 

celebrar o seguinte: 

CONVÊNIO 

Cláusula Primeira - Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a reduzir a 

base de cálculo do ICMS nas operações com programas para computadores, em 

meio magnético ou ótico (disquete ou CD-ROM), de forma que a carga tributdria seja 

equivalente a 7% (sete por cento). 

Cláusula Segunda - Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua 

ratificação nacional. 



ANEXO 4 

TABELA QUE RELACIONA O SISTEMA DECIMAL COM O SISTEMA BINÁRIO E 

COM O SISTEMA HEXADECIMAL 

Decimal 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Binário 

O000 

O00 1 

O01 0 

O01 1 

o1 00 

o1 o1 

O1 10 
- 

o1 11 

1 O00 

1 O01 

1 o1 o 
101 1 

1100 

1101 

1110 

1111 

Hexadecimal 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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ANEXO 6 

What is Intellectual Property. In Introduction to Intellectual Property Rights. Publicado 

nos EUA pelo Departamento de Estado Americano, atravds do Office of International 

Information Programs, 1999, p. 4 e 6. 

Livre versão em Português: 

O direito autoral é um exclusivo direito de reproduzir um trabalho original de autoria 

determinada em qualquer meio tangível de expressão, para preparar a base dos 

trabalhos derivados do trabalho original, e para executar ou indicar o trabalho em 

caso de obras musicais, dramáticos, coreografias e escultural. A proteção dos 

direitos autorais não estende a nenhuma ideia, procedimento, processo, sistema, 

métodos de operação, conceito, principio ou descoberta, não obstante de que forma 

é descrta, explicada ou corporificada. De preferência, a proteção do direito autoral é 

limitada a expressão parficular de um autor sobre uma idéia, processo, conceito e 

seus semelhantes em um meio tangível. A proteção do direito autoral subsiste, 

automathamente, em todos os trabalhos do criador no momento da criação. O 

acordo TRIPS fornece um padrão mínimo para a duração da proteção dos direitos 

autorais. No exemplo de uma pessoa, o termo é a vida do autor mais 50 anos. No 

exemplo de uma corporação (entidade incorporada), está a 50 anos do fim do ano 

civil da publicação autorizada ou, na ausência da publicação, do fim do ano civil da 

criação (TRIPS, ailigo 12). O termo de pro te ~ á o  para performances ao vivo que são 

gravados é de 50 anos(. ..) Os Estados Unidos, recentemente, ampliaram suas 

proteções para os direitos autorais como parte do "Digital Millenium Copyright Act, 

ou DMCA. Por exemplo, nos Estados Unidos, o direito autoral do. trabalho de um 

autor individual criado em ou depois de 1 de Janeiro de 1978, permanece por mais 

70 anos após a morte de seu ator. (...) "O direito exclusivo concedido ao proprietário 

do direito autoral não inclui o direito de impedir que outros façam uso de boa-fé do 

trabalho do proprietário. Tal uso de boa-fé pode incluir o uso do trabalho para 

propósitos de críticas, comentários, notícias, estudos e pesquisas escolares. A 

natureza do trabalho, da extensão do trabalho copiado e o impacto do valor 

comercia/ do trabalho copiado são todos considerados para determinar quando o 

uso desautorizadO é de boa-fé. 



249 

Versão Original 

"A copyright is an exclusive right to reproduce an original work of authorship fixed in 

any tangible medium of expression, to prepare derivative works base upon the 

original work, and to perform or display the work in the case of musical, dramatic, 

choreographic, and sculptural works. Copyright protection does not extend to any 

idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principie, or 

discovery, regardless of the form in which it is described, explained, or embodied. 

Rather, copyright protection is limited to an author's particular expression of an idea, 

process, concept, and the like in a tangible medium. 

Copyright protection automatically subsists in all works of authorship from the 

moment of creation. The TRIPS Agreement provides a minimum standard for 

duration of copyright protection. In the case of a person, the term is the life of the 

author plus 50 years. In the case of a corporate entity, it is 50 years from the end of 

the calendar year of authorized publication or, in the absence of publication, from the 

end of the calendar year of making (TRIPS Article 12). 

The term of protection for live performances that are recorded is 50 years (...) 

The United States recently upgraded its protection for copyrighted works as part of 

the Digital Millennium Copyright Act, or DMCA. For instance, in the United States, the 

copyright for the work of an individual author created on or after January 1, 1978, 

lasts for his or her lifetime plus 70 years after author's death. (...) 

"The exclusive rights granted to the copyright owner do not include the right to 

prevent others from making fair use of the owner's work. Such fair use may include 

use of the work for purposes of criticism, comment, news reporting, teaching or 

educatjon, and scholarship or research. The nature of the work, the extent of the 

work copied, and the impact of copying on the work's commercial value are all 

considered in determining whether an unauthorized use is a "fair use". . 



Anexo 7 

Decreto nQ 27.307, de 20 de outubro de 2000, publicada no DOERJ NV02, Parte I, 

Pág. 1 A 2, de 2311 012000. 

DECRETO NQ7.307 DE 20 DE OUTUBRO DE 2000 

Dispõe sobre o ICMS na operação realizada com programade computador 

(software), e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais, 

D E C R E T A :  

Art. l Q  

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com programa de 

computador (software) não personalizado, em meio magnético ou óptico 

(disquete ou CD-ROM), de forma que a incidência do imposto resulte no 

percentual de: 

I - 0% (zero por cento) sobre o valor da operação de importação; 

I1 - 1 % (um por cento) sobre o valor das demais operações. 

g 1 Q  Entende-se por programa de computador não personalizado aquele 

destinado à comercialização ou industrialização. 

5 2"a hipótese de a mercadoria mencionada neste artigo ter sido tributada 

na operação anterior com carga tributaria superior a 1% (um por cento) o 

valor do credito a ser aproveitado por ocasião da entrada fica limitado a esse 

mesmo percentual. 



Art. 2" 

Para efeitos do disposto no artigo anterior, o contribuinte que realizar 

operação com software não personalizado poderá se debitar do ICMS pela 

aplicação direta da aliquota pertinente sobre o valor da operação. 

Art. 3" 

O ICMS não incide na operação realizada com programa de computador 

personalizado elaborado por encomenda do usuário, assim como sobre 

contratos de licença ou de cessão de direitos relativos a programa de 

computador personalizado ou não, nas formas de: 

I - Transferência Eletrônica: download - transferência de programas do 

computador do licenciante, diretamente para o computador do usuário, via 

Internet, intranet e processos similares; 

I1 - Licenças múltiplas: contratos de licenciamento autorizando o usuário final 

a interligar uma determinada quantidade de microcomputadores ou terminais 

a um servidor central onde uma cópia do software que se pretende usar já se 

encontra instalada; 

111 - Duplicação pr6-ajustada: contratos de licenças múltiplas em que o 

usuário, a partir de uma cópia do programa de computador é autorizado a 

reproduzi-lo em um numero pré-determinado de computadores; 

IV - Duplicação pré-autorizada: contratos de licenças múltiplas em que o 

usuário, a partir de uma cópia do programa de computador, é autorizado a 

duplicá-lo na medida de suas necessidades e nos quais, mediante um 

relatório periódico, são cobradas as licenças adicionais do usuário; 

V - Ampliação.da rede: ampliação do número de usuários de uma licença de 

rede; 

VI - Programa de computadores modulares: contratos de licengas, de uso de 

programas de computadores em que 0s programas são instalados de forma 

modular,-ná~ sendo obrigatoriamente adquiridos ou cobrados de imediato. 



Art. 4" 

Fica dispensado o pagamento do Imposto de Circulação de Mercadorias - 
ICM e do Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação - ICMS relativo as operações realizadas com programa de 

computador, personalizado ou não, incluindo-se aquelas em que se efetue o 

licenciamento ou de direito de uso, até a data da entrada em vigor deste 

decreto. 

3 1QAplica-se aos créditos exigidos em decorrência do descumprimento de 

obrigações acessórias, relacionadas com as operações, a dispensa a que se 

refere o caput. 

5 2" disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação das 

importâncias já pagas. 

Art. 5" 

O disposto neste Decreto não se aplica: 

I - ao programa de computador (software), não personalizado, em meio 

magnético ou não, instalado sem a devida comprovação de licenciamento ou 

de cessão de uso; 

11 - ao firmware - programa de computador pré-gravado em processadores, 

eproms, placas, circuitos magnéticos ou similares; 

111 - ao programa de computador (software) alienado em conjunto com 

equ'ipamentos, máquinas ou bem duráveis de consumo. 

Art. 6" 

A Secretaria de Estado de Fazenda e Controle Geral expedirá os atas que se 

façam necessários ao cumprimento deste Decreto. 



Art. 7" 

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Decreto nV6.497, de 14 de junho de 

2000. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2000 

ANTHONY GAROTINHO 

DOERJ N-02, PARTE I, PAG. 1 A 2, DE 23/10/2000. 
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