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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar questões de elevada indagação jurídica quanto à 

tributação do uso do software no Brasil, levando-se em consideração os ditames previstos 

nas leis do software e de direito autoral, bem como o conteúdo decisório do acórdão 

proferido pelo STF nos autos do RE nº 176.626-3, em especial a classificação tripartite de 

programas: (i) “de prateleira”; (ii) “sob encomenda”; e, (iii) híbrido. 

 

Inicialmente, são analisadas questões importantes quanto ao sistema informático e a 

própria criação e composição de um programa de computador, passando pela sua natureza 

jurídica e pela proteção conferida pelo direito autoral, pondo em evidência as formas pelas 

quais são transferidos (parcial ou integralmente) os direitos patrimoniais de autor. 

 

Na sequência, com base na Constituição Federal e na lei, analisa-se a incidência do ICMS-

operação mercantil, dado que os programas “de prateleira” são comumente 

disponibilizados em mídias (disquetes, CDs, etc.) e postos à disposição de interessados em 

lojas de departamento. Para tanto, discorre-se acerca do regime jurídico-tributário do 

imposto e sobre os conceitos de “operações” e “mercadoria” com base na doutrina e na 

jurisprudência. 

 

Considerando que o software elaborado “sob encomenda” e o híbrido ensejam 

questionamentos quanto à configuração de prestação de serviço, o arquétipo constitucional 

do ISSQN, inclusive na modalidade importação, é esmiuçado. A busca pela definição da 

expressão “serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar” ganha destaque 

em razão de a LC nº 116/03 prever a incidência do ISS sobre ao “licenciamento ou cessão 

de direito de uso de programas de computação”. 

 

Por fim, são feitas breves considerações sobre outras controvérsias quanto à incidência do 

PIS-Importação, Cofins-Importação, CIDE e IRRF sobre os pagamentos remetidos ao 

exterior para a obtenção de licenças de uso de software. 

 

Palavras-chave: ICMS. ISS. ISS-Importação. PIS-Importação. COFINS-Importação. 

CIDE. IRRF. Software. Cessão de Direitos. Licença de Uso. Prestação de Serviço. 

Mercadoria.  
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ABSTRACT 

 

This study looks at certain highly relevant legal issues regarding taxation of software usage 

in Brazil, taking into account both software and copyright legislation as well as the 

decision in an appeal court ruling handed down by the STF in RE 176.626-3, particularly 

the three categories used to classify programs: (i) "off-the-shelf"; (ii) "tailor-made"; and 

(iii) “hybrid”. 

 

Initially, we will look at some of the main issues presented by IT systems and the creation 

and composition of computer programs, their standing in law and the copyright protections 

they enjoy, discussing the ways in which (partial or fully) copyrights can be transferred to 

third parties. 

 

Based on the law and the Federal Constitution, we will then analyze the state tax on 

merchandise sales, as "off the shelf" programs are frequently made available on certain 

media (diskettes, CDs, etc.) and placed at the consumer's disposal in department stores.  

This will involve an assessment of the tax regime of ICMS as well as the concepts of 

"transactions" and "merchandise" in accordance with the doctrine and jurisprudence. 

 

Considering that both "tailor made" and "hybrid" software raises issues about the way in 

which services are rendered, we will look in detail at the constitutional model of ISSQN 

and how it is imposed on imports of services. The phrase "services of any nature defined in 

supplementary law" is increasingly relevant and it will be scrutinized as the LC nº 116/03 

states that ISS applies to "licensing or assignment of computer program user rights". 

 

Finally, there will be a few remarks on other controversial issues related to PIS-Import, 

Cofins-Imports, CIDE and IRRF levied on the remittances of payments to a beneficiary 

resident or domiciled abroad to acquire software user licenses. 

 

 

 

Keywords: ICMS. ISS. ISS-Imports. PIS–Imports. COFINS-Imports. CIDE. IRRF. 

Software. Assignment of Rights. User Licenses. Rendering Services. Merchandise. 
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RESP Recurso Especial 
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RICMS Regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o final da década de 70 até o início da década de 90, o Brasil viveu anos de 

protecionismo na área da informática. Sob o argumento de tornar a indústria informática 

genuinamente nacional em uma indústria pioneira e inovadora, o Governo brasileiro 

instituiu uma atabalhoada reserva de mercado. 

 

Neste período, o Brasil fechou suas portas para a tecnologia estrangeira acreditando 

que isso fomentaria uma indústria nacional competitiva. Contudo, o segmento de 

informática não atingiu os objetivos inicialmente propostos e a política adotada deixou 

como legado um atraso tecnológico que reverbera até os dias de hoje. 

 

Tendo este histórico como pano de fundo, é fácil compreender as razões pelas quais 

o Brasil engatinha em matéria de desenvolvimento tecnológico. A globalização, a 

crescente movimentação de pessoas, bens e as mais variadas formas de negócios 

transfronteiriços que impulsionam as grandes economias de mercado comprovam quão 

equivocada foi a decisão dos governantes daquela época. 

 

O tema relacionado com a evolução da informática e, portanto, da tecnologia 

brasileira vem ganhando cada vez mais destaque. Em 2007, o Conselho de Altos Estudos e 

Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, concluiu um extenso e rico trabalho 

dedicado à avaliação do mercado do software
1
 no Brasil, que contou com a colaboração de 

um grupo multidisciplinar de profissionais expoentes nas suas áreas de atuação. 

 

Os trabalhos do grupo resultaram na publicação da obra O Mercado de Software no 

Brasil: Problemas Institucionais e Fiscais
2

. Note-se que as questões fiscais de tão 

importantes foram incluídas no título da obra. 

 

Na sua introdução, o Deputado Arlindo Chinaglia
3
 é enfático ao concluir que a 

indústria brasileira do software ainda não conseguiu traduzir em números significativos a 

                                                           
1
  O termo software, oriundo do idioma inglês, é inflexível em número e assim será utilizado em situações 

de plural. 
2
  LINS, Bernardo Felipe Estellita; LOPES, Cristiano Aguiar; NAZARENO, Cláudio (coord.), O Mercado 

de Software no Brasil: Problemas Institucionais e Fiscais, Brasília: Coordenação de Publicações da 

Câmara dos Deputados, 2007. 
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sua participação no mercado interno, nem nas exportações. O então Deputado Marcondes 

Gadelha
4
, por sua vez, faz um apanhado dos entraves que a indústria do software enfrenta, 

pontuando as dificuldades em se compreender a natureza jurídica dos programas de 

computador e a indefinição dos tributos aplicáveis às transações que os envolvem. 

 

É nesta toada que se enfrenta o desafio de compreender a natureza jurídica dos 

programas de computador e de identificar os tributos incidentes quando da obtenção de 

licenças de uso de software. 

 

O Direito tutela a vida em sociedade, entretanto, o sistema jurídico brasileiro 

(positivista de origem romano-germânica) não se adequa automaticamente às novas 

realidades sociais e requer formais adaptações na legislação de tempos em tempos.  

   

É por conta disso que no presente estudo são analisadas as materialidades dos 

tributos sempre partindo da Constituição Federal e, posteriormente, com base na lei e 

demais normas. 

 

Assim sendo, o pacto federativo é fundamento basilar da República e ao seu lado 

caminha a estrita repartição de competências tributárias que, além de orientar a instituição 

de tributos, faz as vezes de limitação constitucional ao poder de tributar e proporciona 

segurança jurídica, permitindo a extração de conceitos constitucionais implícitos e 

pressupostos das materialidades eleitas pelo constituinte. 

 

Tradicionalmente, as leis tributárias que gravam a compra e venda de mercadorias 

com o ICMS são elaboradas para alcançar bens dotados de materialidade, o que exige 

cuidadosa reflexão sobre a expressão “operações relativas à circulação de mercadorias” 

levando-se em consideração a figura da transferência jurídica e a imaterialidade imanente 

do software, mesmo em se tratando da modalidade “de prateleira”. 

 

Os programas elaborados “sob encomenda” e os “híbridos” dão margem a 

questionamentos de outra ordem por guardarem similitude com o fato gerador do ISSQN 

que é um tributo que intriga pela sua aparente singeleza e denso conteúdo.  

                                                                                                                                                                                
3
   O Mercado, op. cit., p. 9. 

4
   O Mercado, op. cit., p. 14. 
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Quando se acreditava ter atingido o mais intrincado e recente problema que este 

imposto poderia causar, traduzido na guerra fiscal travada por Municípios que reputavam 

suas a competência pela tributação de determinado serviço, sobreveio a LC nº 116/03 que 

não apenas reafirmou a competência do Município do local do estabelecimento prestador, 

como também reacendeu as discussões sobre os princípios da territorialidade, da 

autonomia municipal e também quanto à função da lei complementar em matéria tributária. 

 

A LC nº 116/03 também inovou ao prever a incidência do imposto municipal sobre a 

importação de serviços e por conta disso a hipótese de incidência do ISSQN requer seja 

revisitada em busca de respostas para indagações como: Em que consistem os serviços de 

qualquer natureza? Teria o Brasil aderido ao princípio do destino e autorizado a incidência 

do imposto sobre a importação de serviços? Teria o legislador complementar criado uma 

nova hipótese de incidência não prevista na Constituição? Teria o resultado do serviço sido 

eleito como o núcleo da nova materialidade do imposto?  

 

É público e notório que os programas de computador mais utilizados no Brasil são 

estrangeiros. Em razão disso, outros tributos além do ICMS e do ISSQN merecem 

considerações, ainda que breves, pois incidem quer na importação de bens, quer na de 

serviços e, consoante se verá, guardam relação com as transações envolvendo programas 

de computador. 

 

Em complementação ao todo acima exposto, deve-se considerar que os incontáveis 

avanços tecnológicos, a globalização, o fenômeno da internet e dos conteúdos digitais 

introduziram novas formas de relacionamento interpessoal e de negócios. Atualmente, os 

negócios eletrônicos, por exemplo, por meio dos quais bens e serviços são comprados e 

vendidos, assim como os mais variados bens imateriais são disponibilizados aos 

interessados por meio da transferência eletrônica de dados, impõem o desapego dos 

tradicionais paradigmas, pois só assim haverá um estudo livre de pré-conceitos e 

comprometido com a imparcialidade.  

 

É assim que, sem a pretensão de esgotar o tema, serão analisados os aspectos 

controvertidos da tributação do uso de software. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1.   - O software é uma série de dígitos binários que funciona como um conjunto de 

impulsos elétricos dispostos numa sequência preordenada que se sucedem no computador 

para que ele execute tarefas definidas pelo programador; 

 

2.   - No código-fonte estão a estrutura do programa e os comandos para o hardware 

alcançar o resultado lógico pretendido. Trata-se de material importantíssimo que permite 

compreender a sua estrutura, os seus comandos e a sua tecnologia; 

 

3.   - A regulamentação mais importante para a proteção de obras intelectuais em âmbito 

internacional foi realizada pela OMPI com a celebração do Tratado sobre Direito de Autor, 

que estabelece que o software é protegido como obra literária, nos termos da Convenção de 

Berna. No mesmo sentido, o TRIPS prescreve que o programa de computador, seja o 

código-fonte ou o código-objeto, deve ser protegido como obra literária, observando-se o 

disposto na mencionada Convenção; 

 

4.   - O Brasil aderiu ao regramento internacional que é conferido aos programas de 

computador, o que explica a edição da Lei nº 9.609/98 (sucessora da Lei nº 7.646/87) 

segundo a qual o regime de proteção à propriedade intelectual do software é o conferido às 

obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes; 

 

5.   - De acordo com a Lei nº 9.609/98, software 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 de informação, 

dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou 

análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados; 

 

6.   - O art. 9º, da Lei nº 9.609/98, prevê que o uso do programa se dá por meio de contrato 

de licença de uso, que consiste na outorga de uma autorização para o uso por parte do 

titular dos direitos autorais sobre o programa em favor do usuário interessado. A licença de 

uso determina as condições de utilização, o prazo e as limitações; 
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7.   - A licença de uso do programa se aperfeiçoa mediante a manifestação de anuência, 

tácita ou expressa, do usuário em relação às condições e termos previstos no contrato de 

licença de uso (tanto do programa entregue por download, quanto do que é entregue 

fisicamente em suporte individual);  

 

8.   - Os bens materiais são passíveis de alienação por meio de “compra e venda”, mediante 

tradição, enquanto os imateriais são alienados ou cedidos por meio de cessão de direitos; 

 

9.   - Diferentemente da cessão, a licença de uso não pressupõe a transferência dos direitos 

patrimoniais do autor (transferência jurídica do bem). A primeira até poderia ser 

equiparada a uma operação mercantil (“compra e venda”), mas a segunda não se equipara. 

Diz-se “até poderia” se não fosse o fato de o programa de computador não poder ser 

considerado uma mercadoria, por se tratar de um bem imaterial; 

 

10.   - A licença de uso mais se aproxima da locação de bem móvel, uma obrigação de dar, 

de modo que o usuário não se sub-roga nos direitos patrimoniais como se proprietário 

fosse. Poderá, no máximo, tornar-se proprietário do suporte físico que o contempla; 

 

11.   - A lei do software não respalda a segregação do software em classes. Existem 

variações quanto às diversas espécies de licenças de uso que podem ser concedidas ou 

variedades quanto ao meio pelo qual os programas são disponibilizados; 

 

12.   - Ao julgar o RE nº 176.626-3, sobre a incidência ou não do ICMS sobre as operações 

com software padrão disponibilizado em lojas de departamentos, o STF acolheu a seguinte 

classificação tripartite de programas: (i) software padrão (“de prateleira”); (ii) software 

desenvolvido sob encomenda; e, (iii) software adaptado ao cliente (híbrido);  

 

13.   - Os programas “padrão” são produtos acabados, produzidos em massa, em grandes 

quantidades, são destinados a um vasto público e comercializados em grandes lojas de 

departamentos e também são denominados de software “de prateleira”; os programas 

desenvolvidos sob encomenda são elaborados a partir das exigências do seu encomendante 

de modo a satisfazer as suas necessidades; os programas adaptados ao cliente constituem 

uma forma híbrida entre os programas padrão e os que são produzidos sob encomenda; 
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14.   - O fato gerador do ICMS independe de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte; a sua finalidade é tipicamente fiscal; é não-cumulativo (compensando-se o 

que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços com o montante cobrado nas anteriores); o contribuinte é qualquer pessoa, física 

ou jurídica, que realize com habitualidade operações de circulação de mercadoria ou 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior; o imposto pode ser seletivo em 

razão da essencialidade das mercadorias e dos serviços; 

 

15.   - A regra-matriz do ICMS-mercantil pode ser assim resumida: Hipótese: a) critério 

material – realizar operações relativas à circulação de mercadorias; b) critério espacial – 

qualquer lugar do território do Estado ou do Distrito Federal que tenha editado a lei 

instituidora do imposto; c) critério temporal – via de regra, no momento da saída das 

mercadorias do estabelecimento comercial, industrial ou produtor; Consequente: d) 

critério pessoal – sujeito ativo é o Estado ou o Distrito Federal e sujeito passivo é a pessoa 

física ou jurídica que dá ensejo às operações de circulação de mercadorias; e) critério 

quantitativo – base de cálculo é o valor da operação e a alíquota é um percentual definido 

em lei; 

 

16.   - A partir da repartição de competências tributárias a CF diferenciou produto de bem, 

este de mercadoria, esta de serviço, este da propriedade intelectual ou da propriedade 

industrial e assim sucessivamente, justamente para impedir que os entes federados invadam 

a competência alheia;  

 

17.   - A construção de conceitos constitucionais deve levar em conta a repartição de 

competências tributárias, os conceitos de direito privado e os conceitos pré-constitucionais 

que por ventura tenham sido acolhidos como conceitos constitucionais pressupostos; 

  

18.    - O ICMS incide sobre “operações” assim entendidas como atos juridicamente 

relevantes, bilaterais, regulados pelo direito mercantil, que se repetem sucessivamente e 

que impulsionam a circulação de mercadorias do fabricante até o consumidor final; 

 

19.   - Nos termos do art. 155, II, da CF, “circulação” e “mercadorias” qualificam as 

“operações” tributadas. A “circulação” pressupõe sucessivas transações mercantis (fatos 
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jurídicos) acompanhadas de transferências jurídicas (transferência da titularidade) das 

mercadorias. Mercadoria é bem corpóreo da atividade empresarial do produtor, industrial e 

comerciante, posta em circulação até ser adquirido pelo consumidor; 

 

20.   - A alteração na CF que incluiu a energia elétrica como materialidade tributável pelo 

ICMS denota que, via de regra, mercadoria é bem corpóreo acompanhado do aspecto 

subjetivo quanto à sua destinação mercantil; 

 

21.   - O software é um bem móvel, de natureza intelectual, equiparado à obra literária, 

protegido pelo direito autoral e incorpóreo passível de ser transferido a outrem por cessão 

de direitos e não por operações mercantis de compra e venda tributadas pelo ICMS; 

 

22.   - O suporte físico é acessório que viabiliza o acesso à obra intelectual; materializa o 

programa de computador, não possui o condão de afastá-lo da tutela do direito autoral e é 

apenas um dos meios pelos quais o bem imaterial é posto à disposição dos interessados. Já 

é possível distribuir e/ou entregar o software por download, por exemplo;  

 

23.   - É impróprio utilizar a expressão “compra e venda” para as questões envolvendo a 

obtenção de licença de uso de programas de computador. A “compra e venda” guarda 

relação com a cessão onerosa e integral dos direitos autorais patrimoniais sobre o software, 

pois esta sim pressupõe que o autor “aliene” a titularidade dos referidos direitos, enquanto 

a licença de uso nada mais é do que a concessão de autorização para utilização do 

programa sob determinadas condições; 

 

24.   - A CF e a LC nº 87/96 não trazem nenhuma disposição que faça da obtenção da 

licença de uso de software, das transações eletrônicas de dados (download) ou das cessões 

de direitos imateriais fatos subsumíveis à incidência do ICMS, de modo que a ampliação 

da incidência do imposto deverá ser feita mediante emenda constitucional; 

 

25.   - Ao julgar o RE nº 176.626-3, o STF decidiu que não incide ICMS sobre operações 

de licenciamento ou de cessão de direito de uso de programas de computador. 

Considerando que todas as transações que têm como objeto o uso dos programas de 

computador estão atreladas a um contrato de licença, sejam eles software “de prateleira”, 
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“sob encomenda” ou “híbrido”, outra conclusão não se admite senão a de que o ICMS não 

incide sobre a licença de uso, independentemente da classificação que se pretenda dar-lhes; 

 

26.   - Mesmo nos casos do software disponibilizado em pacote lacrado, posto à disposição 

em lojas de departamentos, a figura da “compra e venda” do programa não se perfaz, já 

que a titularidade do bem imaterial não passa para o domínio do adquirente, que recebe 

apenas uma autorização para o uso. O ICMS deveria incidir apenas sobre o suporte físico 

que materializa o bem intelectual; 

 

27.   - O ISS é tipicamente fiscal e desvinculado de qualquer atuação estatal; o imposto é 

devido ao Município onde estiver localizado o estabelecimento prestador; a base de cálculo 

é o preço do serviço e a alíquota pode variar entre 2% e 5%; o contribuinte é o prestador do 

serviço, podendo a lei atribuir a terceiro o dever de retê-lo e recolhê-lo; 

 

28.   - A regra-matriz de incidência do ISS pode ser assim resumida: Hipótese: a) critério 

material – prestar serviços de qualquer natureza, excetuando-se os serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação; b) critério espacial – qualquer lugar do 

território do Município ou do Distrito Federal (que tenha editado a lei instituidora do 

imposto) onde esteja localizado o estabelecimento prestador ou onde o serviço tenha sido 

executado (casos expressamente previstos na lei); c) critério temporal – data em que se 

considerem prestados os serviços; Consequente: d) critério pessoal – sujeito ativo é o 

Município ou o Distrito Federal e sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica que presta os 

serviços; e) critério quantitativo – base de cálculo é o preço da prestação de serviços e a 

alíquota é um percentual (que pode variar de 2% a 5%) definido em lei; 

 

29.   - A regra-matriz de incidência tributária do ISS-importação, nos termos da LC nº 

116/03, pode ser assim resumida: Hipótese: a) critério material – “tomar” serviços 

provenientes do exterior ou cuja prestação tenha iniciado no exterior; b) critério espacial 

– qualquer lugar do território do Município ou do Distrito Federal onde esteja localizado o 

tomador dos serviços; c) critério temporal – data em que se considerem prestados os 

serviços; Consequente: d) critério pessoal – sujeito ativo é o Município ou o Distrito 

Federal e sujeito passivo é a pessoa física ou jurídica tomadora dos serviços; e) critério 

quantitativo – base de cálculo é o preço da prestação de serviços e a alíquota é um 

percentual (que pode variar de 2% a 5%) definido em lei; 
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30.   - Além da liberdade para se organizar e para legislar, os Municípios detém autonomia 

financeira ante a parcela de competência tributária que lhes foi conferida pela Magna 

Carta. Contudo, o princípio da autonomia municipal não é ilimitado; 

 

31.   - O princípio da territorialidade da lei tributária guarda relação direta com as noções 

de território e base física sobre a qual o ente político exerce soberania fiscal. Todavia, nem 

todos os fatos ocorridos no seu território podem ser alcançados por suas leis, ante a estrita 

repartição de competências tributárias constitucionalmente previstas; 

 

32.   - O Poder Judiciário prestigia o princípio da territorialidade em matéria de ISS. Em 

diversos casos já restou decidido que a lei municipal não pode ser dotada de 

extraterritorialidade, de modo a irradiar efeitos sobre fato ocorrido no território alheio;  

 

33.    - Em sendo o ISS um imposto sobre o consumo, seria coerente que a relação 

obrigacional se estabelecesse entre o prestador do serviço e o Município do local da 

execução do serviço, tido como “consumido”; 

 

34.   - A LC nº 116/03 reveste-se do caráter de lei nacional, que vincula todos os entes da 

federação. A lista anexa à lei elenca os serviços tributáveis e deve ser interpretada 

taxativamente, muito embora seja admissível a interpretação extensiva quanto aos serviços 

mencionados nos subitens; 

 

35.   - Ao determinar a base de cálculo, o fato gerador e o contribuinte do ISS, por 

exemplo, a LC nº 116/03 exerce a aptidão que lhe foi dada pelo art. 146, da CF, prevenindo 

conflitos de competência, notadamente quanto à lista dos serviços tributáveis (hipótese de 

incidência – critério material), quanto à definição do contribuinte (critério pessoal) e 

quanto ao local onde o serviço é considerado prestado (critério espacial), além de impor 

limitações ao poder de tributar pela não incidência do imposto sobre a exportação de 

serviços (art. 2º); 

 

36.   - O conceito constitucional de serviços de qualquer natureza está implícito. A sua 

extração se dá a partir dos conceitos e definições do direito privado, existentes ao tempo da 

promulgação da CF, bem como a partir dos princípios constitucionais, da repartição de 

competências tributárias e das limitações constitucionais ao poder de tributar; 
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37.   - Prestar serviço é uma obrigação de fazer (nos termos do RE nº 116.121-3-SP), uma 

prestação de esforço humano em favor de terceiros, com conteúdo econômico, sob regime 

de direito privado, tendente à obtenção de um bem material ou imaterial; 

 

38.   - São comuns os negócios jurídicos que importam transferência da titularidade da 

mercadoria e a concomitante prestação de esforço humano. Ocorre que, a obrigação de dar 

consiste em vínculo jurídico que impõe ao devedor a entrega de alguma coisa já existente, 

enquanto a obrigação de fazer impõe a elaboração de algo até então inexistente; 

 

39.    - Somente são tributáveis os serviços prestados como atividade finalística do 

prestador. Os serviços-meio, assim entendidos como as atividades intermediárias 

necessárias à consecução do serviço-fim, não podem ser desmembrados e serem tidos 

como atividades autônomas e individualmente tributados; 

 

40.   - Preocupado em não deixar a atividade de financiamento supostamente incólume a 

qualquer tributo, o que foge dos critérios jurídicos de avaliação, bem como visando a dar 

interpretação ampla à expressão de qualquer natureza, o STF reavivou a teoria 

ultrapassada do caráter econômico de serviço, ao julgar o RE nº 592.905/SC sobre a 

incidência do ISS sobre leasing financeiro; 

 

41.   - A corrente doutrinária que defende um conceito econômico de serviço acredita que 

só existem duas espécies de bens suscetíveis de utilidade econômica, quais sejam: os 

corpóreos, assim tidos como as mercadorias/produtos (que integram hipóteses de 

incidência de outros tributos diversos do ISS), e os incorpóreos que, por exclusão, 

constituem serviços indiscriminadamente e são tributados pelos Municípios; 

 

42.   - A despeito de a LC nº 116/03 ser taxativa, nem todas as atividades que dela constam 

são serviços. Se assim não fosse, a incidência do ISS sobre a locação de bens móveis (item 

3.01) não teria sido declarada inconstitucional pelo STF. O item 1.05 da lista (o 

licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação) não constitui uma 

obrigação de fazer, mas sim uma obrigação de dar; 

 

43.   - A adequada tributação da (con)cessão de direitos deve ser concretizada pela União 

mediante o exercício da sua competência residual, nos termos do art. 154, I, da CF, já que a 
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cessão de direito sobre bem imaterial não constitui hipótese de incidência de nenhum 

tributo constitucionalmente previsto; 

 

44.   - A elaboração de um programa sob encomenda pressupõe o esforço humano de 

determinado profissional desempenhado na concretização dos ideais do contratante, motivo 

pelo qual trata-se de uma prestação de serviço (obrigação de fazer) prevista no item 1.04 

(elaboração de programas de computadores) da lista anexa à LC 116/03; 

 

45.   - Entretanto, não se pode confundir a elaboração de programas de computadores com 

o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computação (obrigação de 

dar), que não guarda identidade com o critério material (prestar) serviços de qualquer 

natureza;  

 

46.   - Nos termos do art. 4º, da Lei nº 9.609/98, se não houver disposição em contrário no 

contrato, os programas de computador elaborados sob encomenda (prestação de serviço) 

passam a pertencer ao contratante, o que afasta a licença de uso; 

 

47.   - O software híbrido não guarda relação com a prestação de serviço, mas tão somente 

com à concessão de licença para o seu uso, pois o programa pelo qual o contratante se 

interessa já existe e é utilizado por outros interessados; 

 

48.   - Diferentemente do que ocorre com o ICMS, a CF não autoriza a incidência do ISS 

sobre a importação dos serviços provenientes do exterior ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior do país, de modo que a sua exigência se mostra inconstitucional; 

 

49.   - Partindo do dispositivo que desonera a exportação de serviço (art. 2º, I, § único, da 

LC nº 116/03) há quem diga que os serviços desenvolvidos no exterior e cujo resultado ali 

se verifique (cumulativamente), ainda que o pagamento seja feito por um residente no 

Brasil, não configura a importação de serviços e que esta somente se perfaz se o serviço for 

desenvolvido em território nacional ou se o seu resultado aqui se verifique; 

 

50.   - O ISS não incide sobre o resultado obtido com a prestação do serviço, mas sobre o 

esforço pessoal do prestador exercido com o objetivo de satisfazer os interesses do 

contratante. Entender o contrário é dizer que as obrigações de dar também podem ser 
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alcançadas pelo imposto municipal. Se assim fosse, toda obrigação de fazer seria 

sobreposta por uma obrigação de dar, que ao final prevaleceria tornando letra morta a 

distinção entre as duas; 

 

51.   - O argumento de que o Brasil teria adotado o princípio do destino (que não está 

expressamente previsto) não respalda a incidência do ISS sobre a importação de serviços, 

pois a CF depositou ênfase na materialidade (prestar) serviço de qualquer natureza (e não 

no seu gozo, fruição ou no resultado dela decorrente); 

 

52.   - O legislador elegeu o tomador do serviço como responsável tributário (verdadeiro 

contribuinte). A análise cautelosa da lei denuncia que ocorreu a indevida ampliação da 

hipótese de incidência do imposto, passando a albergar não apenas a “prestação de 

serviços”, mas também o ato de “tomar serviços”; 

 

53.   - Ainda que se admita válida a disposição da LC nº 116/03, apenas os serviços 

prestados integral ou parcialmente em território nacional por um não residente podem ser 

tributados, sob pena de ofensa à definição constitucional pressuposta da (prestação) de 

serviços de qualquer natureza, consistente em uma obrigação de fazer; 

 

54.   - A COFINS-importação tem como fundamento de validade o art. 195, IV, da CF, 

sendo, portanto, contribuição social securitária, cuja receita destina-se a custear a 

seguridade social (direitos à saúde, à previdência e à assistência social, nos termos do art. 

194). O PIS-importação, por sua vez, é uma contribuição social geral por ter como 

fundamento de validade o art. 149, §2º, II, da CF; 

 

55.   - O fato gerador das contribuições é a entrada de bens estrangeiros no território 

nacional ou a entrega/remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior em razão 

da importação de serviços; 

 

56.   - O software “de prateleira” oriundo do exterior não gera muitos questionamentos na 

medida em que na importação de bens/produtos a base de cálculo do PIS/COFINS é a 

mesma utilizada para o imposto de importação, ou seja, o valor aduaneiro que, nos termos 

da Portaria MF nº 181/89 e a IN SRF nº 327/03, corresponde ao valor do suporte físico 
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(acrescido, todavia, do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias 

contribuições); 

 

57.   - A ampliação do conceito de valor aduaneiro afronta o conceito definido em acordos 

internacionais subscritos pelo Brasil e internalizados na ordem jurídica como, por exemplo, 

no Acordo de Valoração Aduaneira para a implementação do art. VII do GATT; 

 

58.   - A incidência do PIS/COFINS-importação sobre a remuneração enviada ao exterior 

como contraprestação pela licença de uso de programa de computador é flagrantemente 

ilegal e inconstitucional, pois o fato gerador marcado pela entrada de bens estrangeiros no 

território nacional (e até a inclusão do ICMS correspondente na base de cálculo das 

contribuições) pressupõe a existência de desembaraço aduaneiro, mas os bens intangíveis 

não são desembaraçados; 

 

59.   - Sob a ótica da importação de serviços, a Lei nº 10.865/04 expressamente estabelece 

que as referidas contribuições incidem sobre os serviços prestados por um não residente no 

Brasil ou no exterior, mas neste último caso o seu resultado deve ocorrer aqui; 

 

60.   - A doutrina e a jurisprudência ainda estão divididas sobre a adequada interpretação a 

ser dada ao vocábulo “resultado”, que pode ser interpretado como “resultado-

consumação”, assim entendido como a consumação material da prestação de serviços pelo 

prestador, ou como “resultado-utilidade”, que é a utilidade gerada em decorrência da 

prestação de serviços em favor do contratante, o que significa dizer que mesmo sendo 

totalmente executado no exterior, se a fruição dos serviços ocorrer no Brasil, estará 

cofigurada a hipótese de incidência do PIS/COFINS-importação; 

 

61.   - A CIDE, tributo especial vocacionado à promoção de fins determinados, propicia a 

intervenção, por parte da União, no domínio econômico. Para tanto, é indispensável haver 

um liame entre a intervenção em determinado setor específico e as atividades dos 

destinatários da lei (referibilidade). A referibilidade possui várias acepções, podendo ser 

entendida como benefício econômico proporcionado aos que arcam com o ônus fiscal, bem 

como o liame entre a finalidade da contribuição e as atividades ou interesses dos sujeitos 

passivos (referibilidade como pertinência); 
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62.   - O STF afastou a necessidade de as contribuições interventivas proporcionarem 

benefícios aos contribuintes ao julgar constitucional a contribuição ao SEBRAE (RE nº 

401.823), assim como o STJ (RESP nº 770.451) afastou a necessidade de haver “liame 

referido” entre sujeitos passivos (que deveriam atuar no segmento sob intervenção) e o 

setor objeto da contribuição ao INCRA, tida como CIDE; 

 

63.   - A Lei nº 10.168/00 instituiu a CIDE na seara da Ciência e da Tecnologia, custeando 

o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o apoio à inovação com o 

intuito de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de 

pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o 

setor produtivo; 

 

64.   - A finalidade da CIDE é o que determina e condiciona o seu espectro de incidência. 

A tecnologia foi qualificada como o fim a ser buscado com a exigência da contribuição dos 

detentores de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos e dos que 

contratam a transferência de tecnologia com residentes e domiciliados no exterior; 

 

65.   - A ampliação da hipótese de incidência da contribuição pela Lei nº 10.332/01 (art. 2º, 

§2º, da Lei nº 10.168/00), que passou a alcançar as pessoas jurídicas que contratam 

serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou 

domiciliados no exterior, bem como as pessoas jurídicas que remetem royalties, a qualquer 

título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, deturpou a função da CIDE 

que passou a, equivocadamente, incidir sobre praticamente qualquer pagamento remetido 

ao exterior como contraprestação pela prestação de serviços, independentemente de 

envolver ou não a transferência de tecnologia; 

 

66.   - A CIDE-tecnologia não poderia ser exigida em conjunto com o PIS/COFINS-

importação, em face da identidade de algumas materialidades e por ofender o princípio da 

não-discriminação previsto no art. 2º do GATS (do qual o Brasil é signatário), aplicável ao 

comércio internacional, já que os serviços prestados por residentes nacionais não estão 

sujeitos à contribuição interventiva; 

 

67.   - A contribuição interventiva é um adicional do IRRF, porém inconstitucional já que a 

sua receita está vinculada a determinado fundo, o que afronta o art. 167, IV, da CF; 
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68.   - A concessão de licença de uso do programa não requer o fornecimento do código-

fonte (tecnologia), pois se assim fosse, não se trataria de mera licença, mas de cessão 

(integral) de direitos patrimoniais de autor (“compra e venda”); 

 

69.   - Ainda que os royalties a qualquer título configurem hipótese de incidência da 

contribuição interventiva (nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 10.168/00), o legislador fez 

da remuneração pela licença de uso de software (sem transferência de tecnologia) uma 

hipótese de não-incidência da norma, quando paga diretamente ao autor da obra; 

 

70.   - Por meio da Portaria nº 181/89, a União passou a exigir o IRRF, à alíquota de 25%, 

sobre os pagamentos remetidos ao exterior como contraprestação pela aquisição dos 

direitos autorais de comercialização, distribuição e de uso de programas de computador. O 

Decreto-lei nº 1.418/75 diz respeito à tributação na fonte da contraprestação de 

determinados serviços (serviços técnicos, de assistência técnica, administrativa e 

semelhantes), enquanto a Lei nº 9.779/99 grava com o IRRF todas as contraprestações por 

quaisquer serviços;  

 

71.   - Os rendimentos remetidos às pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas 

no exterior sofrem a incidência do IRRF da seguinte forma: (i) rendimentos em geral - 

15%; (ii) os que remuneram prestação de serviços - 25% (art. 685, II, “a”, do RIR/99); (iii) 

os decorrentes de prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e 

semelhantes - alíquota de 15% (nos termos da Lei nº 10.168/00); (iv) os royalties a 

qualquer título - 15%; 

 

72.   - O IRRF não incide sobre a remuneração enviada ao exterior como pagamento por 

licença de uso de software “de prateleira”, pois a SRF entende que se trata de uma compra 

de mercadoria para revenda; 

 

73.   - Em relação ao software desenvolvido “sob encomenda” (em cópia única), a SRF 

posiciona-se favoravelmente à incidência do IRRF sobre os rendimentos conjugados 

remetidos ao exterior para pagar pela prestação de serviço e pela respectiva licença de uso 

(se for o caso), sob o argumento de que se tratam de royalties. A remuneração pelo uso, 

fruição, exploração de direitos autorais quando percebidos diretamente pelo autor da obra 

está excluída do conceito de royalty, nos termos do art. 22, da Lei nº 4.506/64; 
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74.   - A incidência do IR sobre a remuneração enviada ao exterior para pagar a prestação 

de serviços de elaboração de software “sob encomenda” configura invasão de competência 

tributária por incidir sobre mesma base de cálculo do ISS (preço do serviço); 

  

75.    - Nos termos do art. 43, do CTN, o imposto incide sobre a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, assim 

entendidos como o acréscimo patrimonial ocorrido em um espaço de tempo. A exigência 

do IRRF sobre os rendimentos enviados ao não residente, prestador de serviços, é ilegal e 

inconstitucional por não incidir sobre acréscimo patrimonial, mas sobre rendimento bruto; 

 

76.   - O acréscimo patrimonial só é aferido mediante a contraposição de todas as receitas e 

rendimentos e de todos os custos e despesas, auferidos em um determinado período. 

Assim, a renda tributável (“o lucro”) é o resultado algébrico positivo dessa contraposição 

de receitas e despesas e somente ocorrerá ao final de determinado período e de acordo com 

as normas do país de residência; e, 

 

77.   - A exigência do IRRF sobre o rendimento bruto impede a aplicação do princípio da 

capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF), pois ao proceder-se desta maneira não se 

prestigia a incidência do imposto sobre signos presuntivos de riqueza, de forma graduada e 

de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, tornando o IR, que deveria ser 

pessoal, em imposto real. 
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