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Aquisição de direitos de propriedade industrial 

 Pela licença, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente 

e sinal distintivo, ou, como o quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer o seu 

poder de proibir o uso.  Pela cessão, por sua vez, repassa a titularidade do direito, como ato 

voluntário inter vivos. 

Não são, porém, tão claros os limites entre a licença e a cessão.  O Código da Propriedade 

Industrial não define o regime jurídico de qualquer das duas figuras, indicando, apenas, 

quanto à segunda, que ä propriedade do privilégio (da marca de expressão ou sinal de 

propaganda) pode ser transferida por ato inter vivos, ou em virtude de sucessão legítima ou 

testamentária”.  Assim, a doutrina remete ao art. 1.078 do Código Civil a regulação da 

matéria, ou seja, aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito; subsidiariamente as 

disposições relativas à compra e venda ou da doação. 

A dificuldade de distinguir entre cessão e licença se dá pela possibilidade, admitida 

tradicionalmente pela doutrina, da cessão parcial, limitada no espaço, no conteúdo dos 

direitos, ou no tempo.  Se o titular de uma patente tem exclusividade nacional, teoricamente 

poderia ceder tal exclusividade para uma região limitada; e o tem para fabricar um produto 

e empregar um processo, poderia, em tese, ceder somente o direito ao processo. 

É certo que a cessão limitada no tempo  não parece ser tão possível; salvo nos casos, 

tradicionais em direito, de propriedade resolúvel, não se distinguirá a dita “cessão parcial” 

da licença.  Mesmo os outros tipos de cessão parcial são desusadas, e não se conhece 

jurisprudência judicial ou administrativa sobre o tema desde pelo menos o último Código. 

Direito exclusivo assimilável aos direitos reais (o Código fala da propriedade das marcas, 

expressões e sinais de propaganda e patentes; a Constituição em seu art. 153, § 24, 

menciona a propriedade das marcas, assim como o privilégio temporário dos inventos e a 

exclusividade do nome comercial) o conteúdo dos privilégios e sinais distintivos, pode ser 

objeto de usufruto.  A aceitação desta possibilidade resultaria em mais uma instância onde a 

cessão stricto sensu e uma outra figura jurídica teriam suas fronteira imprecisas. 

A questão é tanto mais complexa quanto por vezes, e isto acontece com freqüência no 

exterior, a contraprestação da cessão é efetuada através de pagamentos periódicos, inclusive 

calculados em forma de percentuais sobre a produção, vendas ou lucro.  No direito 

tributário americano, o problema foi enfrentado, no que toca a licenças exclusivas; quanto 

às patentes, a fórmula do caso Leisure Dynamics, Inc., v. Comm.  8th. Cin. 1974) é que 

haverá transferência de propriedade se o cedente não reteve qualquer direito substancial à 

propriedade.  Quanto às marcas, nomes comerciais e franquias, a fórmula, que é a do 

Regulamento do Imposto sobre a Renda (§ 1.253 (a)): haverá transferência caso o cedente 

tenha repassado todo “significant power, right or continuing interest with respect to the 

subjec matter of the franchise, trademark or trade name”. 

Quanto às patentes, o RIR americano (§ 1.1235-2 (b)) manda levar em conta antes as 

circunstâncias do negócio jurídico do que a terminologia empregada.  Assim, considera-se 

que os pagamentos relativos à cessão (ou licença exclusiva) não são dedutíveis, devendo ser 

ativados: a) quando há reserva de domínio, mas foram transferidos todos os direitos 

exclusivos, de forma a que o cedente ou licenciado já se tenham privado da faculdade de 



usar o privilégio; b) quando o cedente tenha reservado para si direitos que não sejam 

incompatíveis com a passagem do título, por exemplo, direito à rescisão do contrato, em 

caso de falta de pagamento ou falência. 

Já para o caso de cessões parciais de patente, há, no direito americano, tendência de 

considerarem as respectivas contraprestações como dedutíveis. 

No que se refere às marcas, nomes comerciais e franquias, o Fisco americano considera que 

não houve transferência de propriedade e, conseqüentemente, os respectivos pagamentos 

são dedutíveis se o cedente pode: a) impedir o repasse a terceiros; b) denunciar a 

transferência por ato voluntário puro; c) estabelecer padrões de qualidade; d) restringir a 

comercialização dos produtos do cessionário; ou e) obter pagamentos calculados sobre 

produtividade, etc. quando tais contraprestações são um elemento substancial do negócio 

jurídico. 

A referência do direito americano, que se fez acima, frisa como a questão ora tratada vem 

merecendo regulamentação detalhada onde esta se apresenta com maior freqüência.  No 

Direito Brasileiro, as normas são menos minuciosas; do RIR/80 (Dec. 8.540/80): 

“Art. 232 - Não são dedutíveis (Lei 4.506/64, art. 71, parágrafo único): (...) II - as 

importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os 

pagamentos para extensão ou modificação de um contrato, que constituirão aplicação de 

capital amortizável pelo prazo do contrato.” 

É bem verdade que a Lei 3.470/58, em seu art. 74, § 2º, após estabelecer o limite máximo 

de dedutibilidade de royalties e assistência técnica, prescreve que “poderão também ser 

deduzidas do lucro real, observadas as disposições deste artigo e do parágrafo anterior, as 

quotas destinadas à amortização das patentes de invenção adquiridas e incorporadas ao 

ativo da pessoa jurídica”.  Assim, se se entendesse pela vigência do dispositivo (coisa a se 

discutir), as patentes de invenção cedidas e incorporadas ao ativo do cessionário teriam 

como limite de amortização a mesma percentagem, calculada sobre as vendas, etc., que 

vigora para os royalties de uma licença correspondente. 

Da única vez que o Fisco manifestou-se sobre a questão em Parecer Normativo (PNCST 

375/70), não houve menção do limite da Lei 3.470, o qual também não é reproduzido nos 

Regulamentos do Imposto sobre a Renda desde 1966; é de se presumir, pois, que o próprio 

arrecadador entenda pela revogação do disposto desde a Lei 4.506/64, que deu normas 

gerais quanto à amortização de direitos, até agora vigentes (art. 208 e ss. do RIR/80). 

Desta feita, apenas a regra do art. 232, II do RIR/80 está em vigor, estipulando que os 

pagamentos, assumam estes qualquer forma, destinados a adquirir o direito de propriedade 

industrial, não são dedutíveis, mas sim ativáveis e, se for o caso, amortizáveis.  Assume, 

desta feita, alguma importância a distinção entre licença e cessão. 

Em trabalho publicado na Revista de Direito Mercantil (nova série) nº 37, tivemos 

oportunidade de aflorar a questão, ao tratarmos da conferência de bens intangíveis ao 

capital social.  Concluímos, então, que, se a cessão e a licença exclusiva podem ser 

conferidas ao capital, o mesmo não ocorre com a licença não exclusiva; em suma, o ponto 

de separação mais propriamente entre a licença exclusiva e a não exclusiva, do que entre 

licença e cessão.   Dentro da mesma linha de raciocínio, uma vez que se tenha conferido 

licença exclusiva e irrevogável, para a inteira duração da patente (seja a licença parcial ou 



total), temos que haverá aquisição de direitos, muito embora o pagamento seja variável, 

dependente da receita ou qualquer outra base de cálculo; aplicar-se-ia então, o preceito do 

art. 232 do RIR/80 para evitar a dedutibilidade. 

Tal solução segue as linhas do direito tributário americano, sendo de outro lado compatível 

com o direito brasileiro da propriedade industrial, a ser admitido em seus efeitos tributários 

segundo as normas do art. 109 do CTN.  Com efeito, a licença exclusiva averbada no INPI 

de acordo como CPI tem efeito erga omnes, e, se irrevogável e concedido pelo inteiro prazo 

do direito, corresponde a uma efetiva aquisição do direito exclusivo correspondente; o 

argumento de que a falta do cumprimento das obrigações por parte do licenciado poderia 

levar à eventual rescisão do contrato nada prova, pois ocorreria o mesmo na cessão com 

pagamento diferido. 

A equivalência se explica pela natureza temporária destas propriedades específicas do 

direito industrial.  As marcas e patentes são objeto de um direito exclusivo, mas limitado no 

tempo, ainda que, no casa dos signos distintivos, há possibilidade de prorrogar o prazo 

indefinidamente.  Assim, a licença exclusiva perpétua e irrevogável se assimila à cessão, 

embora seja, teoricamente, um negócio jurídico constituindo direito pessoal e não real. 

Nos demais casos é de se entender que os pagamentos por uma licença são dedutíveis, não 

devendo necessariamente o bem ser ativável para posterior depreciação; ressalvam-se, 

porém, as luvas e demais quantias devidas para modificar ou renovar o contrato (RIR/80, 

art. 232, II PNCST 85/76). 

De outro lado, a aquisição de um direito anteriormente licenciado aparentemente resultaria 

em considerar os royalties até então pagos como aplicação de capital (Lei 6.099, art. 11; 

PNCST 3/76).  A equiparação das licenças à locação de um bem intangível conduziria a tal 

conclusão. 

 

Cessão de outros direitos exclusivos.  Know-how*   

O fisco já se pronunciou duas vezes, quanto à situação tributária dos direitos exclusivos a 

bem intangíveis constituídos for a do quadro da propriedade industrial.  No PNCST 73/76, 

entendeu que o custo de aquisição da concessão de serviços públicos integra o ativo 

imobilizado; de outro lado, no PN 153/73, determinou que o direito à quota de moagem do 

trigo, quando adquirida, deve integrar o ativo, mas não se sujeita à amortização, por não ter 

prazo de vigência limitado. 

Em ambas circunstâncias, trata-se de monopólio ou oligopólio legal, comparável aos 

direitos de propriedade industrial; de qualquer forma, a exclusividade é garantida pela 

autoridade concedente.  O mesmo não deve ocorrer quanto aos monopólios de fato, 

exemplo dos quais é o know-how ou segredo de fábrica. 

Com efeito, a ativação do monopólio de fato não atende aos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos que, ao teor do art. 157 do RIR/80 (art. 7º do Dec.-lei 1.598/77), devem 

ser adotados pelas pessoas jurídicas, a não ser quando, parte de um estabelecimento, é 
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adquirido como um profitable going concern (vide Cary, Henn e Modesto Carvalhosa).  

Em outras palavras, se gerado pela própria empresa ou adquirido para ser utilizado em um 

mercado onde jamais foi utilizado, o segredo ou know-how é insuscetível de ativação no 

imobilizado; porém, pode ser imobilizado quando representa transferência de um elemento 

comprovado e razoavelmente seguro de captação de clientela. 

De outro lado,  a aquisição de serviços ou de know-how (exceto no caso em que estes sejam 

classificados como assistência técnica) devem ser também ativados, mas no diferido, como 

se verá, adiante, na seção dedicada à classificação dos bens nas demonstrações financeiras.  

Uma  vez que se configure custo de bem ou despesas cujo efeito econômico se faça sentir 

em mais de um exercício, se impõe o diferimento. 

Quando um know-how pode ser considerado cedido? 

A transferência se dá na realidade quando o cessionário renuncia a qualquer direito sobre a 

matéria cedida, seja quanto ao uso, seja quanto ao sigilo, seja quanto à regulamentação de 

mercado (cláusula de proibição de exportação, de limites à produção, etc.).  Para efeitos 

tributários, porém, ter-se-á cessão em todos os casos em que não se configurar assistência 

técnica. 

Outras formas de transferência do título.  Conferência ao capital *   

Conforme a doutrina pertinente, os direitos de propriedade industrial são suscetíveis de 

transmissão pelas outras formas admitidas em direito, inter vivos ou causa mortis.  

Merecem particular atenção os pagamentos feitos em integralização de capital. 

Em trabalho anterior, limitado ao exame da conferência de intagíveis ao capital das 

sociedades anônimas, tivemos ocasião de explicitar os parâmetros que, no nosso entender, 

devem reger tais pagamentos sob o ângulo do direito societário.  Entendiamos, àquela 

altura, que as patentes e marcas são capitalizáveis, assim como as expressões ou sinais de 

propaganda, o nome comercial (como denominação mas não como firma) os monopólios 

legais, o direito autoral e o fundo de comércio como profitable going concern.  Não o 

seriam os direitos não exclusivos de clientela, como o segredo de fábrica ou de empresa, o 

know-how ou o software. 

Concluímos, também, que as licenças exclusivas dos respectivos direitos (mas não as não-

exclusivas) e o pedido de privilégio ou registro são conferíveis ao capital. Por outro lado, 

admitíamos como passíveis de serem registrados como capital estrangeiro os direitos d e 

propriedade industrial de titulares estrangeiros, embora ressalvando, com Atila de Andrade 

Júnior, a dificuldade prática de firmar tal posição perante o Banco Central. 

Quanto a última questão, é forçoso rever ou, pelo menos, precisar a posição então expressa.  

Face ao texto da Lei 4.131/62 não será capital estrangeiro senão o bem “introduzido no país 

sem dispêndio inicial de divisas”; intuitivamente, não foi introduzido no país um direito 

criado pelo Estado brasileiro segundo suas leis.  Não se argumentará que em certos casos, a 

tecnologia ou o signo distintivo foram efetivamente introduzidos no Brasil: o que se 

conferir ao capital como investimento direto, no caso, é o direito e não seu objeto imaterial.  

De doutro lado, acreditamos ser conferível e registrável como capital estrangeiro os direitos 
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às patentes e marcas obtidas pelo titular domiciliado no exterior em seu país ou em outros 

Estados estrangeiros. 

 

 Cessões e conferências ao capital:  Tributação do cedente ou 

conferente*   

Deixando de lado tais consideração, que só têm pertinência a este trabalho na proporção em 

que afetem o regime fiscal das cessões de direito de propriedade industrial, na ótica do 

imposto sobre a Renda, cabe analisar a situação do que paga ao capital com tais direitos; é o 

que se verá a seguir, diferindo a classificação tributária do bem ativado para a sessão, a 

seguir, que trata da posição dos ativos nas demonstrações financeiras. 

Segundo consulta afeita à antiga divisão do Imposto de Renda pelo Processo 316.175/59, 

deu-se pela regência do caso, do art. 75 da Lei 3.470/58 (RDA 64). 

“O produto da alienação, a qualquer título de patentes de invenção, processos e fórmulas de 

fabricação e marcas de indústria e comércio é equiparado, para os efeitos do imposto de 

renda, aos ganhos auferidos na exploração dessas propriedades, quando o seu possuidor não 

as utilizar diretamente.” 

Assim, o produto da cessão equivale-se ao do licenciamento.  No tocante às pessoas físicas 

- como se verá - o art. 32 do RIR/80 (Dec. 85.450/80), classifica na cédula “E” os ganhos 

de capital resultantes da alienação de tais direitos, impedindo assim o benefício da 

intributalidade dos ganhos de capital de pessoas físicas. 

Tal parecer, que considerava a hipótese do pagamento ao capital de sociedade anônima com 

patente de invenção concluiu pela tributabilidade do ganho representado pela diferença 

entre o valor de criação da patente e o das ações integralizadas.  fundamentando-se, citava o 

art. 7º, do Dec.-lei 2.629/40 (atual art. 9º da Lei 6.404/76), pelo qual se inferiria que o 

aporte de capital resulta em alienação, inclusive para os efeitos do art. 75 da Lei 3.470/58. 

Assim, vigorando ainda o referido dispositivo, o royalty e os ganhos de capital referentes 

aos direitos de propriedade industrial mencionados no art. 75 da Lei 3.470/58 são 

equivalentes para efeitos da tributação do beneficiário, o que pode eventualmente ocasionar 

efeitos curiosos quanto à classificação dos resultados operacionais das pessoas jurídicas. 

Longa discussão se tem, aliás, mantido sobre a tributação dos ganhos de capital de titulares 

do exterior (vide, por exemplo, o estudo de Henry Tibery e o de Gilberto de Ulhôa Canto).  

No caso de cessões de patentes ou marcas, ainda aquando se admita o registro de seu valor 

como capital estrangeiro. fica fora de dúvida sua tributação, por equiparação dos royalties.  

Talvez por isto mesmo receiem tais cessões na prática brasileira. 

 

* Henry Tilbery, pp. 73 e ss.; Gilberto de Ulhôa Canto, pp. 29 e ss. 



 CLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS IMATERIAIS NO BALANÇO DAS 

EMPRESAS.  AMORTIZAÇÃO*  

 

Com o Dec.-lei 1.598/77 (arts. 39 e 57) tornou-se particularmente relevante a correta 

classificação das verbas no balanço das empresas, que devem acompanhar independente da 

sua situação societária, as normas da Lei 6.404/76.  São praticamente relevantes, para o  

nosso estudo, as contas do ativo permanente, quais sejam , a de investimento, a do ativo 

imobilizado e a do ativo diferido. 

O “ativo permanente/investimentos” é a conta reservada aos direitos de qualquer natureza,, 

não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da 

empresa (Lei 6.404/76, art. 179, III). Incluem-se  aí não só as marcas, expressões de 

propaganda registradas, patentes, fundo de comércio, etc., como o valor dos monopólios ou 

oligopólios legais (concessões, quotas, etc.).  Vide, quanto a este último ponto, os PNS 

153/73 e 73/76. 

No ativo diferido entram “as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a 

formação do resultado de mais de um exercício social” (art. 179, V da Lei 6.404/76).  Nota-

se, aí, que se classificam no diferido despesas  que não sejam assimiláveis aos custos de 

aquisição de direitos que tenham por objeto bens classificáveis no ativo imobilizado.  

Assim, as despesas pré-operacionais, as de reorganização, as de pesquisa, etc. (PN 364/71, 

com ressalva do item 5: PN 72/75).  A revogada Portaria 184/66 dispunha expressamente 

que, salvo nos casos por ela excluídos do regime geral, as despegas de investimentos com 

serviços técnicos deveriam ser ativáveis, e não dedutíveis; tal entendimento, como visto, 

perdura para classificar tais dispêndios como complemento ao custo dos bens físicos, ao 

dos direitos ou simplesmente como despesas a serem classificadas no diferido. 

Tal classificação é especialmente importante para refeitos de amortização dos direitos ou 

despesas.  Serão amortizáveis, ao teor do art. 208 e seg. do RIR/80 (Lei 4.506/64, art. 58) 

todos os direitos de duração limitada no tempo, entre os quais a lei enumera as patentes de 

invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou 

concessões e os custos de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de 

qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio.  Tais direitos serão 

amortizados proporcionalmente pelo prazo de sua duração, pelo método linear e 

obedecendo à correção monetária. 

Convém frisar que as “licenças” a que se refere o art. 209, I, “b” do RIR/80 serão os 

direitos adquiridos, istricto sensu, pelo licenciado, por oposição aos direitos resultantes de 

locação própria ou imprópria dos quais a lei permite deduzir as contraprestações.  Serão 

também amortizáveis, por exemplo, as luvas exigidas para renovação por prazo certo dos 

contratos em geral.  De outro lado, não são amortizáveis os direitos não limitados no tempo, 

como as marcas (PN 375/70) ou as concessões sem prazo certo (PN 153/76). 

 

* Bulhões Pedreira, p. 331; Modesto Carvalhosa e Latorraca; Fábio Konder Comparato. pp. 97 e ss. 



A amortização se fará pelo prazo normal de duração  do direito.  Caso haja extinção 

antecipada (por caducidade das patentes, por exemplo, ou anulação) a importância ativada 

será baixada pelo seu valor residual, como perda do exercício correspondente (PN 375/70). 

De outro lado, também são amortizáveis as despesas lançadas no ativo diferido.  No caso de 

despesas de organização pré-operacionais, inclusive as ativadas enquanto a empresa não 

utilizar plenamente sua capacidade (Lei 4.506/64, art. 58, § 3º, “a” e “d”) o prazo da 

amortização não será inferior a 5 anos; nos demais casos, a amortização se fará levando em 

consideração o efeito das despesas nos próximos exercícios.   É curioso notar que fogem à 

limitação dos cinco anos as despesas de reorganização e modernização (Dec.-lei 1.598/77, 

art. 15, § 1º, “b”). 

Duas questões são postas, quanto à classificação de bens, despesas e direitos no ativo, 

especificamente naquilo que interessa a este trabalho.  A primeira, a da ativação dos 

direitos de propriedade industrial e da tecnologia gerada pela própria empresa: em que 

proporção se pode contabilizar tais direitos ou tal tecnologia como ativo; a segunda que se 

liga intimamente com a primeira, a da posição em que se classificam as tecnologias não 

protegidas por patentes, sejam serviços stricto sensu, sejam know-how. 

Em importante estudo, Fábio Konder Comparato nota a aplicabilidade a novo direito da 

noção de “bens empresariais”,  diversos dos bens que foram adquiridos ou dados em aporte 

de capital à empresa.  Ora, o balanço é uma estrutura de compensação de crédito e débitos a 

terceiros, sendo o capital próprio integralizado (ou o patrimônio líquido, já num sentido 

mais econômico) o índice de débito aos sócios; em princípio, não hão, nele, lugar para os 

valores autogerados, como, por exemplo, o próprio potencial de lucratividade.  A ativação 

de uma patente ou marca autogerada se fará somente pelo valor de seu custo, os das 

retribuições do INPI e honorários de advogado; salvo, evidentemente, reavaliação do ativo 

com seus consentâneos legais. 

À exceção desta última hipótese (que será estudada em separado), pois, a patente ou marca 

só será corretamente inscrita no ativo das empresas pelo seu valor real ou de mercado 

quando adquiridas de terceiros.  Entende-se como valor real de um direito de propriedade 

industrial o seu potencial de gerar receita num mercado específico em que atua a empresa, 

graças à exclusividade do uso de um signo distintivo, ou a exclusividade de emprego de 

uma tecnologia; o montante, capitalizado, da expectativa da receita resultante destes 

direitos exclusivos virá a ser o valor real da patente ou da marca. 

A teoria contábil, porém, faz distinção entre bens intangíveis identificáveis (as patentes, as 

cartas-patentes de instituições financeiras, as marcas, etc.) e os não identificáveis (o know-

how, o aviamento em geral, etc.).  Aqueles são passíveis de cessão singular, registrada nas 

demonstráveis contábeis, estes, só são registrados quando cedidos como parte de um 

conjunto de bens estruturados para a produção empresarial - e, acreditamos, já atuando num 

mercado determinado. 

Como ativar, pois, o know-how ou o resultado de serviços técnicos, que não sejam objeto 

de cessão conjunta com uma estabelecimento?  Como classificar o know-how próprio? 

É preciso perceber que, além de não serem identificáveis, as tecnologia sem patente, assim 

como os signos distintivos sem registro não são objeto de direitos exclusivos.  Não há um 

direito de impedir que terceiros, em geral, usem uma marca não registrada, ou empreguem 

uma tecnologia sem privilégio, embora haja formas de evitar que o concorrente imediato da 



titular da tecnologia ou da marca o faça, se, ao empregá-las, violou as regras de boa 

conduta empresarial do mercado em questão.  Em suma, não há propriedade de tal 

tecnologia, ou de tal signo, mas apenas a oponibilidade relativa e condicional que deriva 

das regras de concorrência leal. 

Exceto, uma vez mais, pela possibilidade de reavaliação, tais bens só figuram no ativo 

contábil das empresas no caso de aquisição de terceiros.  Resta saber em que parcela do 

ativo se lhes fará a inscrição; no imobilizado e nos investimentos se terão direitos, enquanto 

que o diferido se lançam custos e despesas.  Fábio Konder Comparato (p. 107), ao 

mencionar a divisão entre intangíveis identificáveis e não identificáveis, deixa a entender 

que, via de regra, somente os primeiros se poderiam classificar no imobilizado.  Abre-se a 

possibilidade, no entanto, de imobilizar o valor de tais bens, quando integrantes da cessão 

de um conjunto de coisas e direitos organizados para a produção empresarial. 

Distinguimos pois, várias hipóteses, para as quais procuremos figurar exemplos 

ilustrativos: 

a) A firma “a” gerou tecnologia para a qual obteve patente.  O privilégio constará do 

imobilizado pelo seu custo de aquisição, ou seja, as retribuições do INPI e custos de 

agência (salvo reavaliação do ativo). 

b) A firma “a” vende sua patente para a sociedade “b” , pelo valor de mercado; para “b”, a 

patente, que lhe é necessária para a exploração de objeto social, figurará no imobilizado 

pelo valor de aquisição) Idem, mas ao invés de venda, houve conferência ao capital; a 

patente ficará no ativo pelo valor de avaliação. 

d) A firma “a” desenvolve tecnologia imprivilegiável.  Não haverá ativação da mesma 

(salvo reavaliação do ativo). 

e) A firma “a”, que detém segredos de indústria com os quais opera o estabelecimento X, 

vende à sociedade “b” o estabelecimento computando no seu preço o segredo transferido; o 

todo vai ao ativo imobilizado de “b”. 

f) A sociedade “b” compra tecnologia de “a”, mas não adquire um estabelecimento desta 

última.  Se a tecnologia puder ser classificada como “assistência técnica”,  há 

dedutibilidade; se não, já ativação do diferido. 

Convém enfatizar que o aspecto econômico de um estabelecimento mais do que seu adepto 

físico, deve ser levado em conta na ativação de bens intangíveis não indentificáveis.  Não 

nos parece haver impedimento à ativação no imobilizado de uma tecnologia não 

privilegiada, mesmo adquirida sem o apoio de um conjunto físico de bem desde que se 

portasse, com a transferência, a cessão da clientela da cessionária.  Exemplifiquemos: a 

firma “a” opera no mercado “y” com a tecnologia “x”; ao transferir a tecnologia, 

compromete-se a não concorrer em tal mercado, com a mesma ou qualquer outra 

tecnologia.  A expectativa de receita parece, em tese, ser suficientemente sólida para 

permitir a ativação no imobilizado. 

Mesmo neste caso, defendemos, no artigo mencionado, a posição que não caberia a 

conferência ao capital das tecnologias não patenteadas.  Acreditávamos, então, que o 

requisito de penhorabilidade - como garantia dos credores - é essencial a todos os bens e 

direitos componentes do capital das empresas.  A  possibilidade constante do CPC, de 

penhora do próprio going concern, do estabelecimento ativo, veio porém modificar a 



convicção de que em certas hipóteses (como a do parágrafo acima) a conferência é 

perfeitamente possível, sem ir em detrimento da prudência que deve presidir a 

contabilização dos ativos. 

De qualquer forma, cabe reiterar o princípio tributário de que as despesas cujo efeito se  

fará sentir por mais de um exercício (salvo exceções legais, como a assistência técnica) 

devem ser ativadas e amortizadas.  No caso de ativação de know-how, acreditamos, as 

normas referentes às despesas pré-operacionais ou de reorganização, conforme o caso, 

devem ser aplicadas, se o lançamento recair no diferido.  Caso haja imobilização e em se 

sabendo que o direito sobre a tecnologia imprivilegiada não tem prazo de duração 

prefixado, a amortização não é devida; por outro lado, no caso, por exemplo, de perda de 

valor econômico do segredo de indústria por vulgarização, caberá a baixa no exercício 

correspondente pelo valor de aquisição corrigido. 

Uma consideração suplementar é se os dispêndios não dedutíveis, mas levados ao ativo 

para posterior amortização ou depreciação, ficam sujeitos às regras legais de dedutibilidade 

quando do abatimento das quotas respectivas.  Em parecer datado de 22.3.82, tornado 

público pelo Boletim do Escritório Pinheiro Neto, Ricardo Mariz de Oliveira examinou a 

possibilidade de o Fisco glosar a dedução das quotas de amortizacão de um serviço levado 

ao ativo deferido, pelo fato de a prestadora dos serviços domiciliados no exterior ser a 

matriz ou controladora da tomadora dos mesmos. 

Diz o parecerista: 

“4 - Do exame tanto do dispositivo regulamentar quanto de sua matriz legal resulta que a 

proibição deles constante - e até pelo fato de se tratar de uma proibição, o que impõe uma 

interpretação literal - atinge, expressa e especificamente: a) a dedução como despesas 

operacional; b) das importâncias pagas ou creditadas a título de assistência técnica, 

científica, administrativa ou semelhante.  Essas e só essas, como decorrências à atuação da 

proibição em exame. 

5 - Assim, pois, o dispositivo legal não alcança o lançamento das quotas anuais de 

depreciação, nos casos em que a empresa brasileira incorpora os respectivos valores ao ativo 

imobilizado.  É que a proibição legal é expressa e específica no aplicar-se à dedução como 

despesa operacional.  Ora, no caso a empresa não deduz as importâncias como despesas 

operacional, mas simplesmente as incorpora ao ativo imobilizado e lança como custo (e não 

como despesa) as quotas de depreciação aplicáveis. 

6 - A distinção, técnica, entre despesa operacional e custo é clássica, vem admitida pela 

jurisprudência e reconhecida no próprio RIR.  custos operacionais são os “... gastos em que 

a empresa incorre para adquirir, produzir e vender os bens e serviços objeto de sua: 

operações ...” e  “... despesas operacionais são os gastos não computados nos custos, mas 

que se apresentam como necessários à atividade de empresa e à manutenção da fonte 

produtora ...” (Fundamentos do Imposto de Renda, Ricardo Mariz de Oliveira, Ed. Revista 

dos Tribunais, 1977).  No mesmo sentido, cf. José Luiz Bulhões Pedreira, Imposto de 

Renda, Justec. 1971, p. 6.18.  O próprio RIR, de resto, faz a distinção entre custos e 

despesas.  Cuida dos primeiros nos art. 182 a 184 incluindo entre eles os encargos de 

depreciação (art. 183, III).  Às despesas refere-se o art. 191, declarando serem “operacionais 

as despesas não computadas nos custos ...” 

7 - Ora, existindo, como de fato existe, uma distinção doutrinária e legal, inclusive 

regulamentar, entre custo e despesas, a proibição expressa de dedução como despesa 

operacional há de aplicar-se apenas e tão-somente à dedução como despesa, e não ao 



lançamento de encargo de depreciação, como custo.  De forma contrária, aliás, o dispositivo 

excepcional - que já por ser excepcional deve ter uma interpretação literal - estaria tendo 

uma abrangência  ampla, alcançando situações nele não previstas, e implicando exigências 

de tributo sem lei que o estabeleça ou mediante o emprego de analogia, situações vedadas 

pelo Código Tributário Nacional (art. 9,I e 108, § 1º).  Assim, pois, nem por analogia poder-

se-ia pretender aplicar os encargos de depreciação, lançados como custo, de acordo com as 

quotas aplicáveis, uma proibição legal que se refere expressamente a despesas operacionais 

... 

15 - Em conclusão somos, pois, de opinião que a proibição constante do § 2º do art. 234 do 

RIR e do parágrafo único do art. 52 da Lei 4.506/64, não se aplica à remuneração por 

serviços técnicos, a qual - se ativada, como deve ocorrer na maioria dos casos - poderá ser 

lançada como custo através das quotas anuais de depreciação, ou então deduzida como 

despesa operacional. “ 

 

 Reavaliação dos direitos tecnológicos *   

Com a nova regulamentação das reavaliações voluntárias dos ativos (Dec.-lei 1.598/77, art. 

35 e s.; RIR/80, art. 326 e s.) tornou-se possível ampliar nominalmente o ativo 

contabilizado sem oferecer imediatamente o montante à tributação.  Somente quando da 

realização (alienação ou equivalente, aumento do capital social, amortização, etc.) do 

mesmo haverá o fato gerador do imposto de renda. 

Sem entrarmos nas peculiaridades do regime, que terão dos tratadistas especializados 

atenção mais eficaz, é necessário indicar os métodos, usualmente empregados, de avaliar 

um direito de propriedade industrial ou um item qualquer do aviamento.  Tais intangíveis 

são objeto do que Paul Roubier denominava “direitos de clientela “;  valores que se 

expressam na antecipação razoável das receitas futuras da empresas, resultantes do direito 

de explorar um mercado a partir de uma posição especial, assegurada pelas marcas, 

patentes ou tecnologia em questão. 

A expectativa de receita futura, capitalizada, consiste no valor real dos bens intangíveis 

cujo regime tributário constitui novo objeto de estudos.  Assim é que um dos métodos de 

avaliação de tais bens procura determinar quanto o item isolado participa na captação geral 

de recita da empresa.   Admite-se, a para d tal sistema a avaliação pelo valor de mercado do 

ativo em questão. 

 

 

* Bulhões pedreira, pp. 652 e ss. 


