
Tributação do Software pelo ISS 1 

O que é software 

Note-se a complexa natureza dos programas de computador. Já de há muito, e em várias 

oportunidades, tivemos oportunidade de nos defrontar com a matéria 2.  

É o programa de computador bem ou serviço? Fica sujeito à tributação, no âmbito da sua  

circulação, pelo ICMS ou pelo ISS? 

 A resposta à primeira questão, que repercute quanto à segunda, é um claro e inequívoco 

depende. Em sua variegada e multifária natureza, o  programa de computador, ou melhor, o 

software, pode assumir tanto uma como outra feição, senão ambas simultaneamente. 

Para melhor noção do que falamos, vale distinguir programa de computador e  software.  

A expressão Software, ou, em francês, logiciel 3, se aplica seja ao programa de computador 

propriamente dito , seja à descrição do programa 4, seja à documentação acessória 5, seja a 

 

1  Quis a fortuna que, neste ofício de advogado público,  pudesse ter participado diretamente da elaboração tanto do 

diploma federal quanto da lei que concede incentivos fiscais, no Município do Rio de Janeiro, à produção do software.  

Assessor do Ministro da Indústria e do Comércio, em particular junto ao CONIN, tive a oportunidade, por solicitação da 

Consultoria Geral da República, de integrar a equipe de redação das versões dos projetos do Executivo relativos aos 

programas de computador que se destinavam ao Congresso Nacional, em 1986.  Vide, quanto ao ponto, Antonio Chaves, 

Software Brasileiro, Ed. Julex, 1988, pg. 69, onde se analisa e detalha a participacão do parecerista no caso da 

regulamentação do cadastramento. Anteriormente, desde 1981, então no INPI, colaborara na gestação dos atos normativos 

da SEI que constituiram a semente do sistema de cadastro previsto na lei federal; são eles o  Ato Normativo SEI n§ 22/82. 

Res. CONIN n§ 2/86.   

2  Por exemplo, em nossos artigos Software and Copyright: A Marriage of Inconvenience ("The    Copyright Magazine" 

da World Intellectual Property    Organization de junho de 1988).  Republicado em 1989 na Revista Tailandesa de 

Direitos Intelectuais, do Ministério da Justiça da Tailândia, no idioma do país; Bases para proteção do Software 

(Tecnologia vol. 5, 1988); The New Brazilian  Software Proposal (Business Law Review,   Londres, junho, 1985);  

Soporte Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña.  Anales del Forum Regional de Montevideo. 

Organizacíon Mundial de la Propriedad Intelectual. Genebra 1990; Programas de Computacíon y documentacíon técnica 

associada. (Revista de Derecho Industrial, no. 36, Buenos Aires, 1990; Programa de computador: vale a pena registrar? 

(Alpha Centauri n§ 4, 1992);  Digitaliza o Picasso? (Alpha Centauri n§ 5, 1992); Sobre a Propriedade Intelectual, Ed. 

Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético). Quanto ao problema tributário específico, foi objeto 

de nossa ponderação já em 1983 na monografia "Taxation of computer software in U.S. and foreign Law", apresentado 

como trabalho final do curso de Computer Law na  Columbia University School of Law, sendo ainda tema de capítulo 

especial no nosso livro Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia   (Ed.Resenha Tributária, 

1983).  

3  Tomamos neste ponto a noção de software (logiciel) das Disposições-Tipo para a proteção do software editadas pela 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O documento LPCS/1/2 daquela organização, que propõe as bases de 

um futuro tratado sobre a questão, retrata a definição das Disposições-Tipo da seguinte forma: "Le terme "logiciel" serait 

ainsi défini comme désignant soit un programme d'ordinateur, soit une description de programme ou une documentation 

auxiliaire, soit plusieurs de ces éléments.  

4 Segundo o documento citado, "On entend par "description de programme" "une présentation compl`Çete d'operations, 

sous forme schématique ou autre, suffisamment détaillée pour déterminer um ensemble d'instructions constituant un 

programme d'ordinateur correspondant" (article 1. ii des dispositions types). 



vários destes elementos juntos.  No dizer do Art. 43 da Lei de Informática (no. 7.232 de 29 

de outubro de 1984), software seria a soma do programa de computador e de sua 

documentação técnica associada. 

Tomado desta forma, software se define por oposição à expressão inglesa relativa - 

hardware: ferramental, equipamento, o conjunto dos objetos (ware)  tangíveis (hard, mais 

propriamente, duros). Os dois elementos, em conjunto, formando os chamados sistemas. 

Daí, a definição constante do relatório da Comissão Especial de Informática formada em 

1981 pela Secretaria Especial de Informática: 

"É o software que incorpora o conhecimento sobre um dado sistema ou processo. 

Constitui o que se poderia chamar a "inteligência" dos sistemas informáticos. Estes, 

compreendendo na forma mais ampla: computadores, software, redes de 

comunicações e sensores (equipamentos de instrumentação) podem, na 

atualidade, atuar sobre os mais variados sistemas ou processos, 

automatizando-os e reduzindo a presença do homem a um mínimo 

indispensável. (Ex.: Controle de processos industriais nas áreas siderúrgica, 

energética, transportes, aplicações científicas, administrativa, robótica, etc.)" 

    O núcleo da noção software, de qualquer maneira, é o programa de computador, cuja 

definição legal foi fixada pelo Art. 1o., parágrafo único da Lei 7.646/87 . Optando por uma 

redação mais analítica do que a da lei americana 6, a norma brasileira segue o alcance da 

Lei Tipo da OMPI 7. 

Ter-se-ia, assim o programa de computador propriamente dito (o conjunto de instruções 

para comandar a máquina) e uma série de dados e serviços complementares, 

compreendendo-se o todo na noção de software. Tal definição faz evidente a ligação do 

software com os meios usuais de transmissão de tecnologia: além das instruções de 

máquinas haveria as instruções dirigidas ao receptor humano, e o todo seria o software 8. 

Isto faz com que o software compreenda, empiricamente, um segmento em suporte 

informático (disquete, cd-rom, chips, etc) e outro em suporte convencional: livros, papéis, 

manuais, etc. A circulação econõmica do software se faz quase que necessariamente  nas 

duas espécies,  em conjunto. Mas - como veremos - são tais elementos tangíveis meros 

 

5 Sempre citando o documento OMPI LPCS/1/2: " On entend par "documentation auxiliaire" "toute documentation autre 

qu'un programme d'ordinateur ou une description de programme, crée pour faciliter la compréhension ou l'application d'un 

programme d'ordinateur, par exemple des descriptions de probl`Çeme et des instructions à l'usage d'un utilisateur" (Artigo 

1.iii§ da Lei Tipo).  

6 A definição legal é a da Seção 101 do título 17 do United States Code (alterado pela Public Law 96-517 de 12.12.80): 

"A computer programs is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring 

about a certain result". 

7  Segundo ainda o Documento citado, programa de computador era definido na Lei tipo (artigo 1.i) como "un ensemble 

d'instructions pouvant, une fois transpos'Çe sur un support d'Çechiffrable par machine, faire indiquer, indiquer, faire 

accomplir ou faire obtnir une fonction, une t^Çache ou un r'Çesultat particulier par une machine capable de faire du 

traitment de l'information". 

8  Uma vez mais o documento da OMPI citado acima: "La caract'Çeristique essentielle de cette d'Çefinition  est que 

"logiciel" n'est pas identique `Ça "programme d'ordinateur". Un programme d'ordinateur n'est que l'ensemble 

d'instructions qui permet de commander le fonctionnement d'un ordinateur ("machine capable de faire du traitement de 

l'information"), d'une facÇ,on d'Çetermin'Çee". 



acessórios, ainda menos intrínsecos ao bem intelectual do que o papel em relação ao livro, a 

tela para um quadro, o mármore para a Pietá 9.  

A questão do programa-produto 

 Ocorre que, considerando a noção mais abrangente mencionada acima,  o tratamento 

tributário de tal objeto sofre ainda os efeitos da diferença  entre os chamados  programas-

produto e os softwares gerados por encomenda 10. Quanto aos primeiros, diz Tarcísio 

Queiroz Cerqueira: 

"Software produto é o programa de computador licenciado para usuários indistintos, que 

pode ser adquirido e necessitar nenhuma, ou pouca atividade para implantação e uso, 

comercializado em lojas, como se fosse mercadoria, juntamente  com seus manuais de uso, 

ou pedido através dos correios, por mídia eletrõnica, etc...  

 

É comum  o produtor e o usuário situarem-se distantes, sem se conhecerem - quando se trata 

de um programa pronto, ou quase pronto. A maior atividade para implantação e uso que 

pode ser requerida é a adequação as características, ambiente e equipamentos do usuário. 

 

O software produto pode ser adquirido embalado, juntamente com sua documentação, 

quando o adquirente paga o preço de uma só vez e recebe, assemelhando-se o ato a uma 

compra e venda, como se o software fosse mercadoria e pudesse, normal e comumente, 

ser comprado e vendido 11". 

O software sob encomenda 

Os softwares gerados sob encomenda constituem-se não exatamente numa categoria de 

objeto de tributação, mas num estágio no sistema de produção e circulação do produto. 

Pode ser "por encomenda" o programa gerado para um consumidor único ou aquele que se 

destina, através de um distribuidor ou comercializador, que o encomenda,  a ser 

comercializado como programa-produto. 

Outra forma de comercialização é adequada para tais serviços; nem por isso deixa de haver 

circulação econõmica. Como lembra o ilustre autoralista, professor das Arcadas, Antonio 

Chaves: 

"Mas para a comercialização destes mesmos programas é obrigatório, como se lê no Art. 8§, 

o cadastro na SEI do programa ou conjunto de programas. E ninguém elabora programas a 

não ser com a intenção de comercializá-los. Pelo menos não é usual" 12 

 

9  Pois existe a circulação intangível, atrvés, por exemplo, do acesso a um repositório de programas via modem. 

10  Foi o surgimento do programa-produto, nos fins da década de 70',  que introduziu novas demandas de proteção 

jurídica, de tratamento tributário e inéditos procedimentos de comercialização. Dissemos em "(...) Marriage of 

Inconvenience: "The growth of computer consumption in the seventies  and  the Microcomputer Era of the eighties then  

rendered  it  impossible to keep on protecting softwares on the  basis  of trade secret or contract. Once microcomputers 

entered  the market by the  tens  of  millions,  the  demand  for  exclusive  protection  grew  with  the   added  exposure to 

the new buyer with whom  no  contractual  or  confidential relationship was meaningful: programs  were  now being sold 

in supermarkets like sausages". 

11  Op. cit., pg. 103-104. 

12  Op. cit., pg. 110. 



Na verdade, há que se considerar três categorias de contratos, que se distinguem conforme 

o teor de padronização do software: 

a) contratos relativos a software feito sob medida, nos quais o provedor se compromete a 

desenvolver, a partir do nada, um produto adaptado às necessidades do cliente, seja para 

uso, seja para comercialização por este para o consumidor em geral;  

b) contratos relativos a software produto, nos quais pode haver previsão de serviços 

acessórios de manutenção, ou assistência técnica quanto a dúvidas e inadaptações; 

c) contratos relativos à adaptação de um software produto às necessidades específicas de 

um cliente 13 

A circulação econômica do software 

Cumpre resolver aqui uma indagação relevante para nossas cogitações: a circulação física 

do software, em particular o programa-produto 14,  configura circulação econõmica de bens 

materiais ou prestação de serviços?  

O Direito francês chegou a desenvolver nomenclatura específica para o programa-produto, 

os quais são conhecidos como progiciel, enquanto que, como visto, o software m geral é 

denominado logiciel 15. É,  assim, pertinente a citação:  

 

"Les contrats ayant pour objet la réalisation d'un logiciel sont des contrats de service et plus 

particulièrement de contrats de louage d'ouvrage. Par opposition, le contrat de progiciel 

porte sur la commercialisation d'un bien, plus particulièrement d'un produit (d'où parfois 

l'appellation de programme produit ou program-package) 16". 

    Seria a empreitada (locatio operis, louage d'ouvrage), assim, o que se tem no contrato de 

desenvolvimento de software por encomenda 17.  Mas a circulação do software-produto não 

se faz através da compra e venda. Como notam os mesmos autores,  

"Au point de vue de la nature juridique, le contrat de progiciel ne s'assimile pas à une vente 

et ne donne par conséquent pas lieu au jeux des garanties découlant légalement du contrat 

de vente 18". 

 

13  Vide Derecho Informático, de Correa, Nazar Espeche, Czar de Zalduendo e Batto, Depalma, Buenos Aires, 1987, pg. 

185. 

14  Pois que, quase universalmente, o software específico circula como serviço: a análise, a codificação, os testes, a 

manutenção, o contínuo desenvolvimento de novas versões de programas "não-produto" é tratado como serviço e 

tributado como tal.  

15  Diz o clássico André Lucas, em seu Le Droit de l'Informatique, PUF 1987, pg. 185: "On peut également opposer le 

logiciel sur mesure, développé pour les besoins d'une personne ou d'une entreprise determinée, et le logiciel standardisé ou 

progiciel".  

16  Les Contrats Informatiques, Linant de Bellefonds e A. Hollande, J.Delmas, 1984, pg. 99. 

17  Nota Eduardo Vieira Manso, Contratos de Direito Autoral, Revista dos Tribunais, 1989, pg. 16, corretamente, que se 

tem na verdade, contrato de utilização de obra futura (regulado pelo Art. 36 da Lei 5.998/73)  e não de empreitada. Esta 

última se daria apenas quando o encomendante não adquirisse direitos autorais sobre o software; exemplo da hipótese 

seria a encomenda de programa para resolver problema específico do encomendante, sem que este adquira direitos de 

reprodução e exploração econõmica do software em si mesmo. O mesmo sustenta em sua obra monográfica Carlos 

Alberto Bittar, Direito de Autor na Obra feita sob encomenda, Ed. RT, 1977, pg. 105 e seg. 

18  Op. cit., pg. 99. 



Não circulando através da venda de bens, o software cumpre sua destinação econõmica 

através de outra forma jurídica. É o que explica Cerqueira: 

"No entanto, mesmo perfazendo a aparência de uma compra e venda, o que se dá é a 

aquisição pelo licenciamento de uso. 

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 uso, o seu direito de propriedade - e o adquirente deve, apenas, usar o programa 

produto, com limitações" 19. 

 

    O autor segue a tendência doutrinária predominante, que identifica na hipótese um 

contrato de licença. Não é outra, aliás, a opção legal brasileira, eis que prescreve a Lei 

7.646/87: 

Art. 27 - A exploração econ^Çomica de programas de computador, no Pa'Çis, será objeto de 

contratos de licença ou de cessão, livremente pactuados entre as partes, e nos quais se 

fixará, quanto aos tributos e encargos exig'Çiveis no Pa'Çis, a responsabilidade pelos 

respectivos pagamentos. 

    Mas porque tal definição legal? O que diferenciaria tão radicalmente o software, em face 

de um livro ou um disco (produções intelectuais igualmente comercializadas em larga 

escala), a ponto de obrigar a mantença de  relação contratual permanente entre o titular dos 

direitos intelectuais e o usuário do programa? 

    A questão é que, no caso do software, como no de variedades de plantas e 

microrganismos, tem-se um objeto tecnológico de alta reproducibilidade. Ao contrário de 

um livro, que exige - mesmo na era pós-Xerox -  máquinas especiais para reprodução, a 

cópia de um programa é não só fácil mas, conforme se tem mantido, indispensável para sua 

utilização 20.  

    Vale dizer, cada usuário tem à disposição, sem maior dificuldade,  os meios mecânicos 

para a reprodução ilimitada de cópias.  Enquanto que o titular do livro exerce quanto ao 

eventual copiador os poderes que derivam do efeito erga omnes de seus direitos exclusivos, 

a prática internacional tem-se valido uniformemente de relação contratual formal 21 entre o 

usuário e o titular do programa. 

O que é uma licença 

 O titular  de um software, como o dono de um apartamento, tem meios legais de impedir o 

uso do objeto de seu direito por qualquer pessoa não autorizada: ninguém pode invadir o 

imóvel, ou rodar um programa protegido, sem dar conta de seus atos segundo o que a lei 

dispõe.  Isto é o mesmo que dizer que os direitos incidentes sobre um software, como os 

 

19  Op. cit., loc. cit. 

20  De nosso Sobre a Propriedade intelectual: "No caso do software geralmente há possibilidade de  autoduplicação, pois 

o acesso a uma cópia do programa permite, à falta de proteção artificial, a repetição ilimitada do mesmo". Dizíamos em 

nosso Computer and Copyright: a Marriage of Inconvenience: "For  computer  programs  are,  like plant varieties, copy-

prone products.  Except  for  complex  (and  mostly ineffectual) physical  or  logical  protective  schemes, programs are 

liable to be copied easily - in  fact  they are conceptually destined to be copied (though  not  for commercialization)". 

21  Por vezes, presumida, como no caso das shrink wrap licenses do direito estadual americano, nos quais - segundo a lei 

local - o rompimento do envólucro do produto faz presumir a manifestação de vontade do usuário em vincular-se à 

licença. 



resultantes da propriedade dos bens materiais, se exercem, indistintamente, contra todas as 

pessoas: e a ninguém é facultado esbulhar apartamentos ou violar direitos sobre o programa 

de computador. 

 Na definição de Paul Roubier 22, no contrato de licença o titular de um direito de 

monopólio de exploração concede a uma pessoa, total ou parcialmente, o gozo de seu 

direito de exploração. Tal definição, clássica como é, faz com que se classifiquem tais 

contratos (como, de resto, os de edição) como de concessão de direitos autorais 23 

A licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre o software, 

para que uma pessoa faça uso do objeto do seu direito.  Esta autorização tem um aspecto 

puramente negativo: o titular do software promete não empregar os seus poderes legais para 

proibir a pessoa autorizada do uso do objeto do seu direito. Tem, porém, uma aspecto 

positivo, qual seja, o titular dá ao licenciado o direito de explorar o software, com todos os 

poderes, instrumentos e  meios que disto decorram. 

Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos vêem a licença como um 

contrato aproximado ao de locação de bens materiais 24, ou, se tomado o lado negativo, 

como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de direitos.  

Neste último sentido, a mais antiga tradição do direito americano 25 e  considerável 

tendência entre os autores jurídicos 26.  

A corrente que favorece a aproximação entre licença e a locação, por sua vez, exige do 

licenciador o cumprimento de uma série de obrigações, que configuram o contrato como de 

natureza substantiva: quem loca tem de dar o apartamento em condições de moradia 27.  A 

esta última corrente tem-se filiado tradicionalmente o Direito da Propriedade Industrial no 

Brasil  e, igualmente, a Lei do Software .  

 Com efeito,  os parâmetros legais do Direito Brasileiro quanto à relação jurídica de locação 

se encontram, em geral,  presentes no tocante às licenças de software. Diz o  Código Civil: 

Art. 1.188 - Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado, ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. 

O exercício dos direitos relativos ao software, objeto da licença, consistem exatamente no 

uso e no gozo dos programas que, para sua efetiva aplicação, implicam necessariamente 

 

22  Le Droit de Proprieté Industrielle, t. II/260, Paris, Recueil Sirey, 1954. 

23  Eduardo Vieira Manso, Contratos de Direito Autoral, Revista dos Tribunais, 1989, pg. 40. 

24  Uma licença sem royalties, acompanhando o mesmo raciocínio, se assemelharia ao comodato. 

25  Por exemplo, o julgado da Suprema Corte no caso Henry V.Dick, 224 U.S. 1, e sólida jurisprudência resultante. 

26Vide, por exemplo, J.Morel apud Sabatier, Marc: L'exploitation des Brevets, Lib. Techniques  1976, pág. 61; M. 

Planiol, apud Magnin, François, Know How e Proprieté Industrielle, Lib. Techiques, 1974, pág. 271; Newton Silveira, 

Licença de Uso de Marcas, Tese, F. Direito USP, 1982, pág. 91; Caravellas, Guilherme, Contratos de Licencia y de 

Transferencia de Tecnologia, Buenos Aires, Ed. Heliosta, 1980, pág. 20. 

27  Chavanne  e   Burst J., Droit de la Proprieté Industrielle, Dalloz, 1976, pág. 84; Pontes de Miranda, Tratado, Vol. XVI, 

pág. 351; Gama Cerqueira, Tratado, 2a. Ed. 1982, pág. 260; Ramella, Le Nouveau Regime dos Brevets d'Invention, Ed. 

Sirey 1979, pág. 206, pág. 125; Leonardos L. O Contrato de Licença in Anuario da Propriedade Industrial, 1978, pág. 41; 

Roubier, Paul, Le Droit de la Proprieté Industrielle, L. Sirey, 1952; Vo. II. pág. 260; Ramella, Agustin, Tratado, Vol. I, 

Madrid, 1913, pág. 225. Contrários: Mathely, Raul, Le Droit Français des brevets d'invention, Paris, 1974, pág. 385; 

Ascarelli, Tulio, Teoria de la Concurrencia y de los Bienes  Imateriales Barcelona, Bosch Ed. 1970, pág, 350 



numa reprodução, suscetível de proteção autoral. Exercício do direito intelectual, e não só 

uso do suporte físico. 

Ora, o direito em si, cujo exercício se autoriza  - por oposição ao disquete ou outro meio 

físico - é claramente infungível. De outro lado, embora não sendo coisa, no sentido 

material, o direito sobre o software é bem móvel por definição legal.  

Com efeito, diz a Lei 7.646/87: 

Art. 2§  - O regime de proteção à propriedade intelectual de programas de computador é o 

disposto na Lei n§ 5.988, de 14 de dezembro de 1973, com modificações que esta Lei 

estabelece para atender as peculiaridades inerentes aos programas de computador. 

Por sua vez, diz a Lei 5.998/73: 

Art. 2§ - Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. 

Parece, assim, razoável entender que, na licença de software, teríamos locação de bens 

móveis, ainda que de objeto imaterial. 

Licença e cessão 

A licença pode ter várias formas. Pode ser simples ou exclusiva; aquela é a autorização de 

exploração, sem que o licenciador assuma o compromisso de não mais explorar direta ou 

indiretamente o objeto do privilégio.  A licença exclusiva, que implica em renúncia do 

direito de exploração por parte do licenciador 28, se aproxima economicamente da venda do 

direito, embora juridicamente o licenciador continue como titular do direito.   

Existem, igualmente, licenças parciais, que se limitam a autorizar a exploração de parte do 

direito (e.g.; só a exclusividade de uso do software em tal máquina) as quais, no entanto, 

dão frequentemente oportunidade para práticas de abuso de poder econõmico e de 

repartições de mercado 29. A Lei 7.646/87 tomou as precauções para reprimir tais eventuais 

abusos .  

Como vimos, a Lei de Software distingue licença e cessão de direitos 30. O que é cessão? 

Para o Direito Autoral (e o Direito em geral), é um acordo entre  partes que tem como 

propósito a mudança do titular dos direitos sobre o programa, transferindo de uma pessoa 

para outra a propriedade sobre o mesmo.  

A transmissão pode ser global ou parcial, conforme compreenda ou não a totalidade dos 

direitos transmissíveis. Tem-se transmissão parcial quando o negócio jurídico estabelece 

limites quanto à área geográfica, quanto à extensão ou modalidade dos direitos. 

Assim, é concebível também uma cessão de direitos de programa para o Brasil, que não se 

estenda a outros países; ou do direito de adaptar ou utilizar um programa numa certa 

máquina, mas não em outra; ou dos direitos sobre alguma versão  de um programa, mas não 

 

28  Certos autores entendem que a licença exclusiva só implica em renúncia a conceder novas licenças; o licenciador 

poderia explorar diretamente seu invento.  Chavanne e Burst, pág. 86. Esta definição, porém, será dada pelo contrato. 

29  Arracama Zorraquin, Ernesto D. Los Derechos del  Patentado, in Revista Mericana de la Propriedad Industrial, dez. 

1973, pág. 33 e seguintes; nossa dissertação de Mestrado Know How e Poder Econõmico, pág. 83 e 87. 

30 Art. 27 - (...) Parágrafo ãnico - Serão nulas as cláusulas que: a) fixem exclusividade; b) limitem a produção, 

distribuição e comercialização; c) eximam qualquer dos contratantes da responsabilidade por eventuais ações de terceiros, 

decorrente de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor. 



das subseqüentes - desde que não se verifique o abuso de poder econõmico, com lesão ao 

consumidor ou à capacidade de desenvolvimento tecnológico do País. 

Na prática comercial e na legislação em vigor, licença e cessão são coisas diversas 31. 

Licença é a autorização concedida para a exploração do direito (como no caso de locação 

de bens físicos), enquanto a cessão é negócio jurídico que afeta o direito em si (como a 

venda de um apartamento) 32. 

Ocorre que, na tradição brasileira do Direito Autoral, sob a influência do Direito Francês,  a 

noção de "cessão" sofre de uma incerteza conceitual notável: 

"O contrato de cessão de direitos autorais é típico no direito brasileiro (...) em que se opera 

a substituição subjetiva do titular de tais direitos.(...)  

Sem atentar para a ambigüidade da palavra 'cessão', os legisladores passaram a se valer dela 

sem nenhum critério científico, empregando-o ora no sentido de mero cumprimento de 

obrigação de transferir, mesmo temporariamente, direitos autorais, ora no de sua alienação 

definitiva, total ou parcial.(...)  

No Direito Autoral Francês (...) é altamente duvidosa a possibilidade de cessão de direitos 

autorais sobre qualquer tipo de obra intelectual33" 

Assim é que, à falta do hábito - no âmbito autoral brasileiro do uso da expressão  "licença" 

-,  a falta de critério científico leva ao emprego da palavra "cessão" para descrever tanto 

transferências de direitos (e.g., venda) quanto autorizações para o exercício dos direitos 

(e.g. locação). Claro está, porém, que mesmo fora do campo do software (onde há previsão 

legal específica) existe campo para a licença autoral. 

É o que nota, ainda, o mesmo autor: 

"Nos quadrantes da ainda chamada Propriedade Industrial, a concessão é negócio jurídico 

típico, porquanto expressamente regulado para a outorga de licença de exploração de 

patentes e para uso de marcas (...) 

 

Em matéria de Direito Autoral, as coisas de passam de maneira praticamente igual, sendo a 

concessão a modalidade de negociação que transfere ao seu beneficiário a faculdade de 

utilizar a obra intelectual, publicamente e com fins econõmicos, sem que idêntico direito 

deixe de integrar o patrimõnio do concedente" . 

Venda de disquete e cessão de direito 

Cabe também aqui relembrar a distinção que se faz entre venda de direitos - a cessão - e 

"venda" de uma cópia de programa. Ao contrário do que ocorre com um livro,  caso em que 

cessa o poder do autor sobre a cópia vendida (não se imagina que Jorge Amado possa 

opinar sobre em que estante o leitor guarde Jubiabá...), em cada "venda" de uma cópia do  

 

31  Dentro da noção genérica de cessão também estaria a constituição de outros direitos: por exemplo,   o usufruto, o 

penhor, etc, importando em oneração do direito do titular do programa. 

32  Notamos a decisão do nosso Conselho de Contribuintes no RV 1.855 (Rev.Trib. n§ 3, pg. 172) segundo a qual "para 

efeito de tributação, a cessão de direitos autorais equipara-se à locação de bens móveis, sendo tributada no ISS à alíquota 

de 5%." Se se tratasse, no caso,   efetivamente de um contrato de transmissão de direitos, e não de exercício de direitos, 

locação não haveria.  

33  Eduardo Vieira Manso, op. cit., pg. 23. 



programa pode existir uma licença de uso.  É exatamente este o problema que torna 

singular o exercício tributário quanto aos impostos sobre a circulação do software 

A tributação do software 

A complexidade das questões abordadas se reflete na completa confusão entre os 

tributaristas nacionais e estrangeiros quanto à imposição fiscal sobre a circulação 

econõmica do software 34. Com interesses divergentes, em particular no sistema tributário 

brasileiro, as autoridades fiscais se degladiam pelo poder de arrecadar sobre a 

relevantíssima comercialização de programas de computador. 

A SMF do Rio de Janeiro, em resposta a consulta da ASSESPRO - Associação Brasileira 

das Empresas de Serviço de Informática e da empresa Nasajon Sistema Ltda., interpretando 

o alcance do ítem XXII da Lista constante do art. 8§ do CTM e citando o Ato Normativo n§ 

SEI 13/ INPI 55, assim como o Ato Normativo SEI n§ 22/83, entendeu que o software, com 

sendo tecnologia,  

"não é mercadoria em sentido técnico-jurídico, nem econõmico, para receber uma 

incidência tributária que se caracteriza pela sua materialidade. Por conseguinte a tecnologia 

não se insere entre os bens sobre os quais possa incidir o ICM" 

Como resultado de tal entendimento, foi editado, com as alterações introduzidas pela Lei 

Municipal 792/85, o Dec. Municipal 2.978/81 que, no ítem pertinente da lista de serviços, 

dizia: 

"locação de bens móveis (corpóreos e incorpóreos) (...)"35 

O mesmo entendimento foi reiterado na Instrução Normativa n§ 4 -SMF, de 14 de março de 

1991 (DORio de 14/3/91), que aprova parecer da Coordenação de Consultas e Estudos 

Tributários. Transcreve-se: 

"Ressaltamos que os bens móveis locados podem ser corpóreos ou incorpóreos. Assim 

sendo, também são bens móveis aqueles incorpóreos que possuem existência abstrata, 

criados pelo homem, mas que representam um valor economicamente apreciável, e que 

possam ter sua utilização cedida mediante certa retribuição em dinheiro, isto é, que possam 

ser locados". 

    Número considerável de Municípios mantiveram o mesmo tratamento tributário 36.  

    O Estado do Rio de Janeiro, inobstante o caminho adotado pela SMF, tem persistido na 

tributação pelo  ICMS dos mesmos ítens 37. 

Entendimento mais diversificado teve o Tribunal Estadual de Impostos e Taxas de S.Paulo 
38, ao determinar que os programas de computador desenvolvidos por encomenda tenham a 

 

34  Que tivemos oportunidade de expor em 1983 em nosso Tributação ..., op.cit. 

35  Tal redação já não consta no Decreto 10.514, de 8 de outubro de 1991, o atual regulamento do ISS. 

36  Vide Tratamento tributário do Software, de Luciana Rosanova Galhardo, in Boletim ABDI, loc. cit., pg. 8. A autora 

menciona acórdão do TJESP onde a naturesa de fato gerador do ISS estaria configurada no tocante aos programs de 

computador.  

37  Parecer do eminente Procurador do Estado Marcos Juruena Villela Souto de n§ PG-3 7/91-MJVS. Do mesmo autor, 

vide Boletim ADCOAS n§ 34, de dezembro de 1991, pg. 1.158 e 1.159.; idem, Informativo ABDI n§ 13, outubro de 

1992,  pg. 8. 

38  Boletim TIT n§ 214 de 5 de julho de 1985. 



característica de serviços, sujeitos pois ao ISS municipal, enquanto que os softwares 

comercializados como produtos acabados seriam sujeitos ao ICMS. 

Igualmente matizado é o tratamento tributário que resultou, no Estado de São Paulo, para as 

operações de circulação de mercadorias relativas a programas de computador, por força do 

Dec. 35.674 de 15 de setembro de 1992. A norma definiu como base de cálculo pertinente o 

dobro do valor de mercado de seu suporte físico (o disquete), excluindo assim da incidência 

do tributo estadual o valor do software propriamente dito. 

Em escala internacional, verifica-se a tendência de tratar diferenciadamente os fatos 

geradores relativos a programas-produto e software sob encomenda. É  o que conclui a 

International Fiscal Association  em estudo recente: 

"There is common agreement that sales of packaged software ("off the shelf", "canned", 

"standard program", etc.) are transfers of goods, even where the seller treats the buyer as 

mere license with limited rights. On the other hand, provision of costumized software 

developed or the needs of a particular user is almost always treated as transfer of services ". 

Embora a consulta que nos faz a SMF não exija pronunciamento quanto ao ponto 

específico, temos que - para evitar quaisquer dúvidas quanto à matéria - expressar nossa 

convicção de que, no sistema tributário brasileiro, a licença de uso de software configura 

fato gerador do imposto municipal. Aliás, sempre foi esse nosso entendimento no tocante à 

tributação das licenças 39 

Com efeito, aceito o pressuposto de que se trata de espécie do gênero locação de bem 

móvel, ter-se-ía em princípio a hipótese do ítem 79 da lista anexa à LC 56/87, ou do inciso 

LXXIX do Dec. Municipal 10.514/91 40. 

Neste entendimento, o Conselho de Contribuintes do Município do Rio de Janeiro, em 

decisão notável: 

"(...) a cessão, pelo Código Civil se equipara a uma venda, esta atendo às coisas corpóreas e 

a cessão às incorpóreas - mas ambos a uma transferência. 

Por sua vez o Código Civil, ao conceituar a locação define o seu conceito: (cita) 

Entendo assim que o licenciamento, autorização, permissão, ou consentimento, por prazo 

certo ou indeterminado, da coisa que se identifica infungível - como uma locação de bem 

móvel.  

Assim, o cedente (...) ao conceder licença a uma terceira pessoa  (...) embora o contrato 

possa ser apelidado de licenciamento, ou autorização ou permissão -, se caracteriza 

juridicamente como arrendamento ou locação, sujeitando-se aos tributos legais" 41.  

O Superior Tribunal de Justiça consagrou a mesma tese: 

"Direitos autorais são considerados bens móveis, podendo ser cedidos ou locados. A 

permissão para utilização de criações artísticas é direito do autor e o direito autoral, para 

fins legais, considera-se  bem móvel que pode ser locado. A autora transferiu a terceiros o 

 

39  Relatório Geral do 42§ Congresso Internacional de Direito Financeiro e Fiscal, Amsterdam, 1988, in Cahiers de Droit 

Fiscal International, vol. LXXIIIb.    

40 Vide o capítulo sobre o ISS no nosso Trinutação..., que data de 1983. 

41  P. de Reconsideraçãao n§ 759, voto do Conselheiro Benedicto de Azevedo Barros (Rev. Trib. n§ 2, pg. 173). No 

mesmo sentido, RV e Ex-Officio n§ 1833 (Rev. Trib. n§ 2, pg. 181) 



direito autoral, sem transferir a propriedade. Houve  locação, mas isto é, para os efeitos 

legais, prestação do serviço e a base de cálculo é o preço do serviço . Recurso provido" 42 

É bem verdade que, em decisão de 1989, o nosso Tribunal de Alçada Cível havia perfilhado 

a tese oposta: 

"IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS ININCIDÍNCIA 

 

O ISS é incidente sobre serviços prestados. As atividades devem ser incluídas na relação, 

mas é difícil o enquadramento  de todas as atividades possíveis e os termos amplos podem 

levar a injustiças. Prevalece a máxima "in dubio contra fiscum". Pelos contratos se verifica 

que a autora cedente se obriga a ceder à contratada obras fotográficas e serem produzidas 

por um de seus sócios, com o fim de serem aquelas fotos incluídas em determinado álbum. 

Findo o prazo de cessão, as fotos deverão  ser devolvidas à cedente, podendo por ela ser 

utilizados e reproduzidos em quaisquer outras publicações. A cessionária se obriga a pagar à 

cedente pela cessão, não tendo a cedente nenhum direito sobre a obra que seria editada. Não 

se trata aqui de  prestação   de serviços fotográficos, hipótese em que a contratante ficaria 

como proprietária das fotos que o contratado produzisse em razão do contrato de prestação 

de serviços, ou quando muito haveria co-propriedade entre os contratantes sobre as fotos. 

No contrato de cessão a termo, findo o prazo as fotos reverterão ao cedente que delas 

poderá utilizar-se livremente. Assim, também aqui estamos diante de uma cessão de direitos 

autorais, não importando que esta cessão seja feita futuramente, ou seja a termo. Os direitos 

autorais são bens incorpóreos, todavia condideradas móveis por força de lei, para que 

pudessem receber maior proteção do ordenamento jurídico e fiscalização quanto ao seu uso.  

Todavia esta mobilização de natureza artificial, não o deixou passível a tratamento 

absolutamente idêntico àquele emprestado às coisas móveis, por sua própria. Assim, os 

direitos autorais não podem ser locados, mas sim cedidos. Se a cessão for total, o direito 

passa ao patrimõnio do cessionário, guardadas as restrições impostas pela Lei específica, 

não havendo que se falar em incidência de ISS. Se a cessão for parcial, significa que findo o 

tempo do contrato voltará ela à posse do cedente, restando todavia para o cessionário o 

produto resultante da utilização daquele direito pelo prazo contrato. A lista do ISS é 

taxativa. Se a hipótese cessão parcial de direitos autorais não consta da mesma, não há 

como exigir o recolhimento do tributo nos contratos objeto do presente processo 43".  

Caberiam  reparos ao aresto, malgrado a excelência do seu ilustre relator, eis que se incide 

claramente na confusão entre cessão (modalidade assimilada à compra e venda) e 

concessão (modalidade assimilável à locação) de Direitos Autorais.  

Mas, no tocante às licenças de uso de software, a  ratio decidendi do acórdão não se aplica. 

Ao contrário do que ocorreria, segundo entende a decisão, no âmbito das obras de arte 

fotográficas,   o contrato de licença de software é típico na lei civil, previsto na Lei 

7.646/87, e, como visto, integra o gênero locação. Não se exige mais para a tipificação 

tributária. 

 

42  STJ - Ac. unân. da 1.a T., publ. em 16.11.92 - RESP 26596-1 SP  - Rel. Min.Garcia Vieira - Munícipio de São Paulo  

x  Maurício de Souza Produções Ltda. - Advs. Marlene Thereza Ferreira Conti e Guarany Edu Gallo. 

43  TACiv. RJ - Ac. unân. da 4.a. Câm., reg. em 26.07.89 - ap. 536 - Rel. Juiz Semy Glanz - Município do Rio de Janeiro  

x  Marigo Comunicação Visual Ltda 



Quanto à hipótese de geração de software, não parece haver dúvidas quanto à sua 

classificação tributária. Seja como elaboração de estudos, projetos e programas,  seja como 

processamento de dados (o que, aliás, não é) não se tem dúvida  da incidência do ISS 44. 

A posição do STF sobre a questão 

Mais recentemente, o STF tomou posição quanto à questão, decidindo de forma diversa da 

orientação anterior do STJ: 

RECURSO EXTRAORDINARIO- RE-176626 / SP 

Relator: Min. SEPULVEDA PERTENCE  

Publicação:  DJ DATA-11-12-98 PP-00010 EMENT VOL-01935-02 PP-00305  

Julgamento:  10/11/1998 - Primeira Turma  

EMENTA: (...) III. Programa de computador ("software"): tratamento tributário: distinção 

necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as 

operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador" " 

matéria exclusiva da lide ", efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa 

impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo 

constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas 

de computador produzidos em série e comercializados no varejo — como a do chamado 

“software de prateleira” (off the shelf) — os quais, materializando o corpus mechanicum da 

criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio.  

ICMS e Programas de Software 

(RE 176.626-SP, DJU de 11.12.98) 

Min. Sepúlveda Pertence (relator) 

Relatório: RE, a, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente 

ação declaratória ajuizada pela recorrida, visando ao reconhecimento da não-incidência do 

ICMS sobre operações de "licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 

computador". Lê- se no aresto recorrido (f. 293/296): 

[...] 

No RE, deixa claro o recorrente que não pretende cobrar o imposto sobre a venda de 

programas feitos sob encomenda "para atender às necessidades específicas de um cliente", 

quando o que se tem é serviço típico, sujeito, em princípio, à competência tributária dos 

Municípios. É diferente, no entanto – diz o Estado – "a hipótese do chamado ‘software de 

prateleira’ que, como o nome sugere, encontra-se à venda em indistintos pontos, servindo a 

uma gama tão grande de usuários que pode também ser chamado de ‘software produto’, já 

que é produzido em série, atendendo a um número infinito e indefinido de usuários". Aí, 

arremata, o que existe é circulação de mercadoria, não prestação de serviço. 

Argumentou o Estado (f. 314/315): 

"No caso dos programas de computador, há que se fazer certas distinções, a fim de atender 

às peculiaridades da questão. Com efeito, não se nega que o ‘software’ seja fruto de uma 

produção intelectual do programador e que, por isso, optou o legislador pátrio por 

protegê-lo como se protege o direito autoral. 

 

44  E qual tratamento teria a cessão de software? Serviço não é; nem, em princípio, venda de bens. A eventual saída de um 

disquete do estabelecimento cedente dificilmente configuraria fato gerador do ICMS sobre o valor do ítem intangível 

cedido; a tributação se esgotará no campo da incidência federal sobre ganhos de capital.  De outro lado, a geração do 

software sob encomenda elimina a hipótese da cessão pura e simples. Mas esta é matéria para elaboração específica. 



Todavia, o fato de ser o programa de computador protegido pela lei dos direitos autorais 

não implica no fato de não se poder caracterizá-lo como mercadoria. 

Quem adquire um livro, por exemplo, não obstante possa ter o domínio sobre o objeto 

corpóreo que o mesmo representa, não adquire propriedade sobre a obra intelectual nele 

contida. Da mesma forma o programa de computador: quem adquire o disquete contendo o 

programa, passa a ter o domínio sobre o disquete e não sobre a obra intelectual que ele 

contém.  

Da mesma forma, um programa de computador pode ser reproduzido em escala industrial 

e vendido no mercado como acontece, por exemplo com os processadores de texto 

compatíveis com a linha de computadores IBM PC/XT, tais como o "Carta Certa" e o 

"Wordstar". Qualquer pessoa pode entrar em uma loja de suprimentos de artigos para 

informática e adquirir um programa sem que lhe seja prestado qualquer tipo de serviço 

pelo autor do programa. 

Há que se destacar que o legislador, quanto tornou os programas de computador passíveis 

de proteção pela lei de direitos autorais, quis evitar a reprodução e comercialização 

desautorizados, isto é, a venda de programas "piratas". 

Assim sendo, os programas de computador, uma vez reproduzidos em escala industrial e 

colocados à venda em lojas, que formam estoques, tornam-se mercadorias circuláveis. As 

operações de circulação, por sua vez, são fato gerador do ICMS." 

Nesse arrazoado apóia o Estado a alegação de contrariedade ao art. 155, I, b, CF, "que 

outorgou aos Estados competência para instituição de imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias". Sustenta, por outro lado, que ao situar na competência dos 

Municípios a tributação da atividade em causa, o acórdão ofendeu o art. 156, IV, CF, pois a 

comercialização de programas de computador não está definida na lei complementar a que 

alude o citado dispositivo.  

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao REsp, reafirmando a tese de que o 

software, por não ser mercadoria, está excluído do campo de incidência do ICMS. Lê-se no 

voto condutor dessa decisão, da lavra do em. Min. Garcia Vieira (f. 421/424): 

[...] 

O il. Subprocurador-Geral Flávio Giron opina pelo não conhecimento do RE, por falta de 

prequestionamento, pois, suscitada a matéria constitucional em embargos de declaração, 

mas negando-se o tribunal a quo a pronunciar-se a respeito, impunha-se a interposição do 

recurso por negativa de prestação jurisdicional, como assentado pela Segunda Turma no 

AGRAG 136.378, da lavra do em. Min. Marco Aurélio.  

[...] 

É o relatório. 

Voto: Rejeito a preliminar de falta de prequestionamento suscitada no parecer do Ministério 

Público. Como acentuei no julgamento do RE 210.638 (DJ 19.6.98), verbis: 

"...a rejeição dos embargos não impede que, no julgamento do recurso extraordinário, se 

considere prequestionada a matéria neles veiculada, como resulta, a contrario sensu, da 

Súmula 356, desde que sobre essa matéria tivesse de pronunciar-se o órgão julgador.  

A teor da Súmula 356, o que se reputa não prequestionado é o ponto indevidamente omitido 

pelo acórdão primitivo sobre o qual "não foram opostos embargos declaratórios". Mas, se 

opostos, o Tribunal a quo se recuse a suprir a omissão, por entendê-la inexistente, nada 

mais se pode exigir da parte. Não desconheço opiniões em contrário no Tribunal (cf. e.g., 

RE 208639, Inf. STF nº 78). Estou, porém, data venia, em que reclamar ainda aqui a 

interposição de recurso extraordinário para, reconhecida a nulidade do acórdão que se 

negou a completar a decisão, compelir a tanto o Tribunal a quo para só depois admitir o 

recurso de mérito é formalismo incompatível com a instrumentalidade, a economia e, de 



conseqüência, a efetividade do processo, cuja inadequação sobe de ponto em tempos de 

congestionamento da Justiça como o que vivemos." 

No caso, procurou o Estado, oportunamente, mediante embargos declaratórios, ver discutido 

sob ângulo constitucional o problema da conceituação do software como mercadoria, 

satisfeita, com a interposição deles, a exigência do prequestionamento (Súmula 356).  

[...] 

A dificuldade que de fato encontrei na admissibilidade do recurso advinha do trânsito em 

julgado da decisão do STJ: com efeito, se se entendesse que a matéria aqui debatida tem 

solução bastante no plano da legislação ordinária, a motivação infraconstitucional daquele 

aresto haveria de ser tida como suficiente à manutenção do julgado e o STF já não poderia 

enfrentar o problema constitucional veiculado no recurso extraordinário.  

Não me parece, no entanto, que a lei ordinária possa oferecer solução satisfatória, e muito 

menos definitiva, à questão posta nos autos.  

A controvérsia, a meu ver, é insolúvel sem a precisão do conceito de "mercadoria", contido 

no art. 155, II, CF, e essencial à demarcação do âmbito constitucional de incidência possível 

do ICMS, incluído por aquele dispositivo na competência do Estado. 

Passo ao exame do mérito do recurso. 

Estou, de logo, em que o conceito de mercadoria efetivamente não inclui os bens 

incorpóreos, como os direitos em geral: mercadoria é bem corpóreo objeto de atos de 

comércio ou destinado a sê-lo. 

Ora, no caso, o que se pretende é a declaração de inexistência de relação jurídica de 

natureza tributária entre a autora e o Estado, relativamente às operações de "licenciamento 

ou cessão de direito de uso de programas de computador": trata-se, pois, de operações que 

têm como objeto um direito de uso, bem incorpóreo insuscetível de ser incluído no conceito 

de mercadoria e, conseqüentemente, de sofrer a incidência do ICMS. 

Essas, com efeito, a caracterização e a conseqüente modalidade de proteção jurídica do 

software consagrados no direito comparado. 

"O que individualiza o software em relação aos outros instrumentos a serviço da 

informação" – assinala Rui Saavedra, em preciosa monografia acadêmica apresentada à 

Universidade de Coimbra ("A Proteção Jurídica do Software e a Internet, Don Quixote, 

Lisboa, 1998, p. 106/107) – "é a sua natureza imaterial na medida em que ele mesmo é 

constituído por informação – a qual não tem substância tangível, e é, em si, um bem 

imaterial. O software apresenta-se, pois, como um produto, simultaneamente, utilitário e 

imaterial. Sendo o software um dos chamados ‘bens informacionais’ ou ‘produtos de 

informação’, ele não pode ser objecto duma protecção eficaz contra os actos dos não 

proprietários. Tal protecção só poderá relevar do Direito Intelectual, ou seja, através da 

organização de um ‘direito de exclusivo’ a favor daqueles que elaboram o software". 

É esse "direito de exclusivo" – que não é mercadoria, nem se aliena com o licenciamento de 

seu uso –, que se deve declarar fora do raio de incidência do ICMS, como exatamente 

concluíra, nos lindes do pedido, a decisão recorrida. 

Dessa exclusão, entretanto, não resulta que de logo se esteja também a subtrair do campo 

constitucional de incidência do mesmo tributo a circulação de cópias ou exemplares de 

programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo, isto é, do 

chamado "software de prateleira". 

Procede, com efeito, a distinção conceitual em que insiste o Estado. 

Classifica Rui Saavedra (ob. cit., p. 29) os programas de computador, segundo o grau de 

standardização, em três categorias: os programas standard, os programas por encomenda e 

os programas adaptados ao cliente. 



"Os programas standard", observa o autor, "constituem, em regra, pacotes (packages) de 

programas bem definidos, estáveis, concebidos para serem dirigidos a uma pluralidade de 

utilizadores - e não a um utilizador em particular -, com vista a uma mesma aplicação ou 

função. São, portanto, concebidos para tratamento das necessidades de uma mesma 

categoria de utilizadores (por exemplo, a contabilidade dos escritórios de advogados). Mas 

possibilitam uma configuração adequada para que cada utilizador, em concreto, encontre 

solução para a sua realidade específica - serão o "esqueleto" a que falta o "revestimento 

muscular". São como que "vestuário de pronto-a-vestir". Este software "produto acabado", 

é aquilo que os franceses denominam progiciel, neologismo criado partindo dos termos 

"produit" e "logiciel". Alguns destes programas - dependendo da sua compatibilidade - 

podem ser utilizados em diferentes equipamentos. São programas fabricados em massa e, 

como são vocacionados a um vasto público, são até comercializados nos hipermercados - 

daí que também se fale aqui de software "off the shelf". O seu desenvolvimento comercial 

chegou a proporções tais que movimenta cifras de vários milhões. Alguns desses 

programas proporcionaram fortunas aos seus criadores". 

Já os programas "por encomenda" ou "à medida do cliente" são desenvolvidos a partir do 

zero para atender às necessidades específicas de um determinado usuário. Escreve a 

propósito Rui Saavedra (loc. cit., p. 29/30): 

"Em todo o mundo, os serviços informáticos das empresas desenvolvem programas para 

atender às necessidades internas. Mas, paralelamente, há empresas produtoras de software 

(as chamadas software houses) que fazem programas para os seus clientes conforme o 

pedido e as solicitações destes, e que visam satisfazer as respectivas necessidades 

específicas. Trata-se de "programas aplicacionais", que geralmente não se mantêm 

estáveis e acabados como os "programas standard"; pelo contrário, são continuamente 

adaptados, corrigidos e melhorados para responder aos requisitos internos e externos das 

empresas." 

Por fim, "os 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 às necessidades de um cliente 

particular (customization). Essa adaptação pode ser realizada tanto pelo fornecedor do 

programa como pelo próprio utilizador". 

Seja qual for o tipo de programa, contudo, é certo, não se confundirão a aquisição do 

exemplar e o licenciamento ou cessão do direito de uso, também presente até quando se 

cuide do software "enlatado" ou "de prateleira".  

"Nas relações com os seus clientes" – ensina Rui Saavedra (ob. cit., p. 79) – "a empresa 

produtora de software surge como proprietária do software que ela cria e comercializa, 

quer se trate de software standard, comercializado em massa, quer de software concebido 

especificamente em função das necessidades de um utilizador em particular. Com efeito, 

mesmo neste último caso, a propriedade do software permanece, habitualmente, na 

titularidade da empresa que o realizou; mas nada impede que as partes estipulem o 

contrário, no caso de o cliente querer proteger o seu investimento solicitando que lhe seja 

cedida a propriedade do software, se ele tiver financiado totalmente os custos de 

desenvolvimento". 

"Diferentemente sucede" – assinala o autor – "nas relações com o utilizador de um software 

standard, porque este vocaciona-se a ser comercializado junto de uma clientela 

potencialmente vasta: a propriedade do software em si, normalmente, nunca é cedida ao 

cliente, apenas um direito de uso não exclusivo. Isso não obsta a que se considere que o 

cliente adquire as "manifestações físicas" do software, com todas as prerrogativas ligadas 

a esta propriedade, se a licença de uso lhas tiver concedido a título definitivo e por um 

preço". 



Os contratos de licenciamento e cessão são ajustes concernentes aos direitos de autor, 

firmados pelo titular desses direitos – que não é necessariamente, o vendedor do exemplar 

do programa – e o usuário do software.  

No caso do software-produto, esses ajustes assumem, geralmente, a forma de contratos de 

adesão, aos quais o usuário se vincula tacitamente ao utilizar o programa em seu 

computador. As cláusulas desses contratos – voltadas à garantia dos direitos do autor, e não 

à disciplina das condições do negócio realizado com o exemplar – limitam a liberdade do 

adquirente da cópia quanto ao uso do programa, estabelecendo, por exemplo, a proibição de 

uso simultâneo do software em mais de um computador, a proibição de aluguel, de 

reprodução, de decomposição, de separação dos seus componentes e assim por diante. 

[...] 

Já Correa, Espeche, Zalzuendo e Batto ("Derecho Informático", Depalma, p. 184/185), 

depois de observarem que "el software, particularmente en su forma estándar, se ha 

convertido en un objeto de comercio, una mercaderia comercializada en distintas formas, 

según su función y su grado de estandarización", esclarecem: 

"La naturaleza jurídica de los acuerdos contractuales puede variar considerablemente, 

según el tipo de software transferido, y conforme al alcance de las obligaciones del 

proveedor: 

1) La venta, o más propiamente dicho, la cesión de derechos com respecto al software 

implica la trasferencia de los derechos de propiedad que corresponden al proveedor; esta 

modalidad resulta infrecuente para los paquetes de software, pero es normal en los 

contratos para el desarollo de software a medida, conforme al cual el cliente se convierte 

en el propietario de los programas desarollados; 

2) El contrato de licencia es el acuerdo contractual más común, particularmente para los 

paquetes de software. Esta modalidad se basa en la existencia de un derecho de propiedad 

que es retenido por el proveedor, mientras autoriza su uso." 

O licenciamento, como disse, não se confunde com as operações realizadas com o exemplar 

do programa. Nesse sentido, observa o já citado Rui Saavedra que, verbis (ob. cit., p. 79/80) 

"... quando o software standard é licenciado – a licença é uma permissão para fazer algo 

que de outro modo seria ilícito –, há na verdade dois contratos: por um lado, um contrato 

para que sejam fornecidas as manifestações físicas do software; e por outro, um contrato 

para atribuição de uma licença de uso do software. O contrato pelo qual o cliente é 

investido na posse do software será um contrato de compra e venda ou de doação se a 

propriedade sobre os meios físicos for transmitida ao licenciado; se não houver essa 

transmissão, tratar-se-á de um contrato de locação ou, porventura, de comodato. Mas o 

contrato de licença subsiste paralelamente, e é importante porque - como veremos - os 

produtores de software, após a entrega do exemplar do software, continuam preocupados 

em proteger os direitos de propriedade intelectual sobre o software por eles criado, e em 

impor restrições ao uso do software entregue." 

De fato. O comerciante que adquire exemplares para revenda, mantendo-os em estoque ou 

expondo-os em sua loja, não assume a condição de licenciado ou cessionário dos direitos de 

uso que, em conseqüência, não pode transferir ao comprador: sua posição, aí, é a mesma do 

vendedor de livros ou de discos, que não negocia com os direitos do autor, mas com o 

corpus mechanicum de obra intelectual que nele se materializa. Tampouco, a fortiori, a 

assume o consumidor final, se adquire um exemplar do programa para dar de presente a 

outra pessoa. E é sobre essa operação que cabe plausivelmente cogitar da incidência do 

imposto questionado. 

A distinção é, no entanto, questão estranha ao objeto desta ação declaratória, reduzido ao 

licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador, bem incorpóreo 

sobre o qual, não se cuidando de mercadoria, efetivamente não pode incidir o ICMS; por 

isso, não conheço do recurso: é o meu voto. 



Posteriormente, outras decisões vieram a confirmar o mesmo entendimento:  

RECURSO EXTRAORDINARIO- RE-199464 / SP 

Relator: Min. ILMAR GALVAO  

Publicação:  DJ DATA-30-04-99 PP-00023 EMENT VOL-01948-02 PP-00307  

Julgamento:  02/03/1999 - Primeira Turma  

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR (SOFTWARE). COMERCIALIZAÇÃO. No julgamento do RE 176.626, 

Min. Sepúlveda Pertence, assentou a Primeira Turma do STF a distinção, para efeitos 

tributários, entre um exemplar standard de programa de computador, também chamado ”de 

prateleira”, e o licenciamento ou cessão do direito de uso de software. A produção em 

massa para comercialização e a revenda de exemplares do corpus mechanicum da obra 

intelectual que nele se materializa não caracterizam licenciamento ou cessão de direitos de 

uso da obra, mas genuínas operações de circulação de mercadorias, sujeitas ao ICMS. 

Recurso conhecido e provido.  

 

RECURSO EXTRAORDINARIO- RE-191732 / SP 

Relator: Min. SEPULVEDA PERTENCE  

Publicação:  DJ DATA-18-06-99 PP-00024 EMENT VOL-01955-03 PP-00433  

Julgamento:  04/05/1999 - Primeira Turma  

EMENTA: ICMS: incidência: comercialização, mediante oferta ao público, de fitas para 

"vídeo-cassete" gravadas em série. Tal como sucede com relação ao computadores (cf. RE 

176626, Pertence, 11.12.98), a fita de vídeo pode ser o exemplar de uma obra oferecido ao 

público em geral " e nesse caso não seria lícito negar-lhe o qualificativo de mercadoria ", ou 

o produto final de um serviço realizado sob encomenda, para atender à necessidade 

específica de determinado consumidor, hipótese em que se sujeita à competência tributária 

dos Municípios. Se há de fato, comercialização de filmes para "vídeo- cassete", não se 

caracteriza, para fins de incidência do ISS municipal, a prestação de serviços que se realiza 

sob encomenda com a entrega do serviço ou do seu produto e não com sua oferta ao público 

consumidor.  


